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Claus Smed, Pederstrupvej 48, har 10 års jubilæum 
som klovbeskærer hos Kaj ”Klov” Andersen den 1. januar
Birgit Thomsen, Vinderslevvej 19, bliver 50 år den 11. januar
Peder Pedersen, Rosenvænget 12, bliver 60 år den 27. januar
Jytte Krogh, Tøndborgvej 58, bliver 60 år den 28. januar
Frank Würtz, Vinderslevvej 58, bliver 50 år den 13. februar
Baudewijn Ijdema, Fruerlundvej 2, bliver 50 år den 19. februar
Grethe Juhl, Tøndborgvej 49, bliver 70 år den 30. marts spejlet

Gade

GADEFEST Traditionen tro blev der 
afholdt gadefest i Vinderslev Nord. 
Siden år 2000 er festen blevet afholdt 
sidste lørdag i august, men i 2021 blev 
det lidt senere grundet coronaen.

Velkommen til Lotus 
Den 10. oktober 2021 kom Lotus So-
phie til verden på Viborg Sygehus.
Hun var en lille pige på 3120 g og 50 
cm. I dag er hun vokset en del. 
Billedet er taget den 10. december 
2021, altså 2 måneder efter fødslen.
Nu vejer hun 5000 g og måler 57 cm.
Hun er en skøn mørkhåret pige med 
et mildt sind og er let til smil og grin. 

Med venlig hilsen 
Elisa Linnebjerg Hansen 

og Nick Toft Wolf  Nielsen 
Vinderslevholmvej 12

Soldater på Vinderslevvej
den 2. oktober ved aftenstide

Velkommen til David
Mette Kristine Mikkelsen og Lars Søe 
Mikkelsen, Vinderslevvej 99 fik en 
lille søn den 26. april 2021. 
Han målte 51 cm og vejede 2845 g. 
Han blev døbt David i Vinderslev 
Kirke den 5. september.

Nissebanden med Ole ”Slagter” 
Nielsen i spidsen sørgede også 

denne jul for julestemning på torvet 
i Pederstrup.

Velkommen til Maud
Maud er født den 8. september 2021 
på Viborg Sygehus. Hun vejede 3430 
g og målte 52 cm. Nu er hun allerede 
5,5 kg og er en meget glad og tilfreds 
pige. Hun bor med sin mor og far, 
Vera og Arnold Froklage samt store-
søster Liz på Tøndborgvej 53.
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Velkommen 
Pederstrupvej 48

Helene Johansen (31) og Claus Smed 
(34) flyttede ind på Pederstrupvej 48 
den 1. oktober 2021. 

Helene er socialrådgiver hos et krise-
center, og Claus er ansat som klovbe-
skærer hos Kaj ”Klov” Andersen og 
har 10 års jubilæum i år. Claus’ mor, 
Susanne, er gift med Kaj.

Husstanden omfatter også nogle dyr: 
En corgi ved navn Sommer, en tiger-
stribet kat på 17 år ved navn Flem-
ming, en sort kat ved navn Alfred og 
en gekko ved navn Mogens.

Helene og Claus har planer om nye 
udhuse og nyt tag på stuehuset. Når 
tiden tillader det, tager Claus gerne på 
fisketur eller spiller computerspil.

En træt, men glad snemand 
fundet i Pederstrup. 

Velkommen
Pederstrupvej 65

Lone Thorning Jespersen overtog 
huset på Pederstrupvej 65 den 1. ok-
tober 2021, og allerede  den 6. ok-
tober deltog hun i fællesspisning i 
Mausing Forsamlingshus, så hun gør, 
hvad hun kan for at få lært sine med-
borgere at kende. 

Huset er Lones første ejerbolig. Hun 
har tidligere boet i lejeboliger i både 
Silkeborg og senest i Skægkær, hvor 
hendes datter er vokset op. Datteren 
på 20 er nu flyttet for sig selv, så Lone 
valgte at blive boligejer i Pederstrup.

Lone er oprindeligt uddannet Men-
sendiecklærer og har arbejdet som 
selvstændig med undervisning og 
behandlinger. Hun har også en ud-
dannelse inden for spirituel healing. I 
2016 gik hun i gang med at uddanne 

sig til social- og sundhedsassistent og 
startede i nyt job på Sandgårdsparken 
den 1. januar i år efter at have arbejdet 
på et rehabiliteringscenter i Viborg.

Fritiden er fyldt godt op med kera-
mikkursus og yoga. Desuden under-
viser Lone 4 hold i vandgymnastik i 
Silkeborg, og når Corona ikke styrer 
vores samfund, har hun weekendkur-
ser i massage under AOF. Hun har 
lige fået installeret varmepumpe og 
har også nogle planer om at flytte lidt 
rundt på væggene i huset.

Lones hund hedder Bentley og er 
en blanding af  samojede og japansk 
spids.

Gaver fra Rotary
Kjellerup Rotary har lukket sig selv 
og har uddelt klubbens formue til lo-
kale foreninger. Der var 33 ansøgere, 
og blandt de 10 heldige modtagere er 
der 2 fra vores lokalområde, nemlig 
Vinderslev Forsamlingshus, som fik 
6000 kr. til renovering, og Vinderslev 
og Omegns Lokalråd, som fik 5000 
kr. til en bænk ved én af  de nye stier. Fællesspisning i Mausing Forsamlingshus den 6. oktober 2021
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På Hønholtvej 1 bliver man udenfor budt velkommen af  nogle meget tavse, 
men imødekommende skikkelser, og allerede her bliver man lidt nysgerrig.
I huset bor Dorthe og Michael og deres 2 katte, Balou og Sylvester. De har 
boet her i snart 11 år og er glade for at bo i Pederstrup.
Michael arbejder i et supermarked i Ikast, hvor Dorthe også hjælper til et par 
dage om ugen. Dorthe er førtidspensionist og meget kreativ! Ud over at sy, 
brodere, male og strikke så er hun også ferm med sav og boremaskine. Hun 
holder sig ikke tilbage for at lave en ny sengeramme af  træ, som tømres sam-
men og males til den fineste seng. Nogle paller bliver til en rumdeler, og et 
skrive-/krea-bord, der lige passer i rummet, snedkereres.
Dorthes kreative evner ser man også på væggen på vej op til 1. sal. Her er der 
en spændende collage af  billeder, rammer med mos-dekorationer, nøgler, em-
blemer og sjove mindeeffekter.
På 1. sal er der regnskovslignende miljø med planter kravlende hen under loftet 
og op ad afbarkede træstammer/grene og dyreskeletter. Meget smukt.
Hvor man end kigger hen, er der noget, Dorthe har fundet på at lave eller har 
fundet en sjov finurlig ting, som lige passer ind.
Udenfor i haven har de også gang i et projekt med urtehave og hyggekrog.
Jo, det er bestemt spændende og inspirerende at besøge Dorthe og Michael.

Jytte Krogh

Det personlige dukkehus
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Udklip fra det lille julemarked
Over 2 weekender i november blev 
der afholdt julemarked hos Elsebeth 
og Jens Erling på Tøndborgvej 46.
Der kunne man udenfor købe jule-
træer og pyntegrønt. Inde i stalden 
i det opvarmede telt var der mange 
ting, man kunne købe og nyde at 
kigge på. Det var lokale kreative 
ildsjæle, der kunne fremvise og sælge 
bl.a. dekorationer,  julepynt, træting, 
glaskunst, juleting i beton, pileflet og 
mange skønne ting. Et par af  udstil-
lerne gik live med trædrejning og pi-
leflet.
Der var hygge og  kaffe på kanden. 
Markedet var velbesøgt, og arrangø-
rerne håber på gentagelse af  succes-
en næste år.
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Kjellerup Tennisklub har nedsat et 
udvalg, som arbejder på at få etab-
leret 2 overdækkede padelbaner på 
den ene af  klubbens 4 tennisbaner 
bag KIF’s klubhus på Bjerget. Pa-
del, tidligere kaldet padeltennis, er i 
grove træk en kombination af  klas-
sisk tennis og squash. Det har bare 
sit helt eget regelsæt, udstyr og baner. 
En padelbane måler 10 x 20 m og er 
omgivet af  høje glasvægge, der bliver 
brugt aktivt i spillet. Ligesom i tennis 
er banen delt op på midten i form af  
et net langs jorden.

Padel blev opfundet i Mexico i 
60’erne. I dag er Spanien det land i 
Europa, hvor flest spiller padel, men 
Danmark er også godt på vej. Padel 
har mange fordele, f.eks. lærer man 

som nybegynder lynhurtigt at begå 
sig på banen og forstå, hvordan man 
forbedrer sig fra gang til gang. Padel 
er ikke direkte fysisk hårdt, og det 
kræver samtidig meget lidt styrke og 
kun en anelse teknik at spille med. 
Netop derfor kan alle nybegyndere 
– store som små, unge som gamle – 
prøve kræfter med spillet. Via klub-
bens nye bookingsystem vil banerne 
være tilgængelige for både medlem-
mer og gæster, der spiller via Pay & 
Play samt for skolers og virksomhe-
ders aktivitetsønsker.

Hele projektet kommer til at omfatte 
2 overdækkede padelbaner, 1 hybrid-
bane/kunstgræsbane til tennis, et nyt 
bookingsystem med adgangskontrol 
samt lysanlæg til hybrid- og padelba-

Padel på vej til Kjellerup
ner. Økonomien løber op i 2.104.000 
kr. Silkeborg Kommune har givet til-
sagn om at bidrage med 997.000 kr. 
Resten af  beløbet er vi i fuld gang 
med at få samlet ind ved hjælp af  
sponsorater og fondsmidler, og vi er 
godt på vej.

Det er vores håb, at vi kan sætte 
spaden i jorden til sommer og have 
anlægget klar til indvielse en gang i 
efteråret 2022, men det afhænger af, 
hvor hurtigt vi får samlet penge nok. 

Skulle nogen i Lokalbladets område 
have lyst til at bidrage økonomisk, er 
de meget velkommen til at kontakte 
undertegnede medlem af  padeludval-
get.

Lars Arhøj
Tlf. 3048 7327

Følg med i projektet på
www.kjelleruptennisklub.dk
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Hvor der er vilje, er der vej
Jeg var blevet spurgt, om jeg ville for-
tælle noget om min sport, speedway. 
Det er den sport, som jeg elsker al-
lemest, sporten der giver mig kon-
kurrence på toppen, fart, styrke, vilje, 
adrenalinkick, oplevelser, venskaber 
på kryds og tværs af  landegrænserne.  

Jeg hedder Jacob Bølcho. Jeg er 12 år 
og går i 6. klasse på Vinderslev Skole. 
Jeg er glad for at gå i skole. Her har jeg 
gode lærere og venner, men når sko-
ledagen er slut, tager jeg hjem, vasker 
mine speedwaycykler, går på værkste-
det og arbejder på mine speedway-
cykler, hvor jeg skifter tandhjul, dæk, 
pudser og gør klar til træning, pakker 
bilen. Her bruger jeg rigtig mange ti-
mer fra gang til gang. 

Speedway er en sport, der kræver me-
get tid, planlægning og penge og ikke 
mindst opbakning fra familien, men 
har man viljen, når man langt. Især 
når man ligger i toppen af  sporten, 
hvor der bliver kørt på højt plan, og 
hvor man altid vil blive bedre. 

Der er altid noget, man kan gøre 
bedre. Hvis jeg ikke står på toppen af  
skamlen, har jeg ikke gjort det godt. 
Derfor arbejder jeg på at gøre det 
bedre hver gang og forbedre mine 
fejl. Min mor sagde til mig til VM, at 
det da var super flot med en 5. plads. 
Jeg var mega sur. Nej! Der var fejl! Jeg 
kunne have været på skamlen, hvis 
jeg ikke styrtede. Jeg vil vinde, og jeg 
kæmper, og sådan er det!

Det hele startede, da jeg var 5 år. Jeg 
var altid med min storebror Lucas og 
storesøster Mie, når de var ude at træ-
ne eller køre løb. Når Lucas og Mie 
var til træning i Silkeborg Speedway 
Club var jeg altid med, men jeg gik 
altid over til banemanden Erik Meyer 
og hjalp ham. En dag hjalp jeg ham 
med at lave noget på en micro speed-
waycykel, og så syntes Erik Meyer, 
jeg skulle prøve. Siden den dag har 

jeg kørt. Erik Meyer siger, det er hans 
skyld, jeg er blevet så god. 

Min sæson er typisk fra marts til og 
med november. Hver uge i sæsonen 
ser cirka sådan ud: Der er træning 2-3 
gange om ugen rundt i Dan-
mark. Hvis jeg for eksempel 
skal køre løb på Fyn lørdag, 
sørger vi for, at vi er der-
ovre og træne inden løbet. 
Vi gør det for at finde den 
rigtige opsætning til cyklen. 
Hvis et løb er bleven aflyst 
på grund af  for meget regn, 
bliver løbet ofte udskudt til 
en hverdag nogle uger ef-
ter. Ud over det er der også 
landsholdssamlinger. De 
ligger også oftest i hverda-
gene. Træningerne ligger i 
tidsrummet kl. 17 - kl. 20 i 
hverdagene. Min mor har 
altid pakket maden til min 
far, Lucas og mig, når vi kø-
rer af  sted, så jeg ikke går 
kold. Vi får først aftensmad, 
når vi kommer hjem. Tit er 
det først kl. 22-23, vi kom-
mer hjem alt efter, hvor vi 
kører henne i Danmark.       

Jeg har kørt micro speedway, til jeg 
blev 9 år. Her har jeg opnået flotte 
resultater, som for eksempel Sølv til 
Jysk Mesterskab, Bronze til Jysk Me-
sterskab, Bronze til Danmarksme-
sterskabet, ubesejret med max. point 
til Top16. 

I 2019 rykkede jeg op på 85cc. En 
85cc speedwaycykel er bygget uden 
bremser og dog kun med kobling. 
85cc er det fedeste at køre, da det kø-
rer med en fart på 60-80 km i timen. 
Der skal max. gas på, ellers kan du 
ikke få cyklen ud at boardside. Ellers 
kører du i hegnet. Man skal have fuld 
fokus ved startsnoren og slippe kob-
lingen lige så snart, snoren går op, og 
give den max. gas ind til første sving. 

Her ligger vi 4 på stribe med max. 
gas, og ingen vil slippe, alle vil vin-
de. Især i 1. division trækker man sig 
ikke. Nogle siger, jeg er kold i røven, 
og det skal man også være. 

I 2019 kørte jeg 85cc i 3. division 
for Vissenbjerg. Her vandt vi Guld i 
Danmarksmesterskabet for hold i 3. 
division.
I december 2020 fik jeg den bedste 
julegave: En mail fra den tidligere 
verdensmester Erik Gundersen, som 
er ungdomslandsholdstræner i speed-
way. Han skrev, at jeg var udtaget til 
85cc landsholdet. Det var fedt, at jeg 
skulle køre for det danske landshold.

I 2020 kørte jeg for Fjelsted 85cc 2. 
divisions hold, hvor vi var ubesejret 
og vandt Guld i Danmarksmesterska-
bet for hold. I 2020 blev jeg også nr. 
2 til Jysk Mesterskab. Her var jeg også 
den yngste kører, der kvalificerede sig 
til DM-Finalen i 85cc med en samlet 
10. plads.
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I 2021 kørte jeg igen for Fjelsted, 
men i 1. division 85cc. Vi lå til guld 
lige til det sidste, men på grund af  at 
der var nogle af  mine holdkammera-
ter, der skulle til konfirmation, måtte 
vi se guldet forsvinde og kun få sølv. 

2021 var et af  mine bedste år indivi-
duelt. Året har budt på fire afdelin-
ger af  DM, hvor man skulle samle så 
mange point sammen som muligt. 1. 
afdeling blev kørt i Holsted. Her blev 
jeg nr. 2 med 12 point ud af  15 mu-
lige. I første afdeling blev de 5 bedste 
fra dagen også udtaget til verdensme-
sterskabet i Kumla i Sverige, så vo-
res sommerferie gik til Sverige for at 
køre VM. For at komme til VM skal 
man betale næsten lige så meget som 
uges badeferie i udlandet, men det er 
ikke så tit, man får lov at køre VM. 
Løbet gik fint, men da jeg måtte udgå 
af  to heats, medførte det, at jeg smed 
skamlen væk. Derved blev jeg nr. 5 
ved VM.

2. afdeling af  DM 85cc blev kørt 
i Holstebro. Her blev jeg nr. 2 med 
14 point ud af  15 mulige point god-
kendt.
Ved 3. afdeling af  DM 85cc blev jeg 
nr. 3 med 13 point ud af  15 mulige.
4. afdeling gik ikke særlig godt. Det 
blev kun til en 9. plads, men selv om 
4. afdeling ikke gik særlig godt, havde 
jeg nok point til en samlet 2. plads 
ved Danmarksmesterskabet. Dette 
havde medført, at jeg også var med til 
EM, som ikke gik særlig godt, da det 
kun blev til en 9. plads.

I 2020-2021 har jeg været så heldig 
at være testkører for E-speedway i 
Danmark. Det er fedt og spændende 
at være med i udviklingen. Med E-
speedway skulle det blive billigere at 
køre speedway. Man kan gå ind og se 
meget på facebook.   

Jeg er i 2022 optaget på et sponsor-
team i Holstebro, hvor jeg får en ny 
speedwaydragt af  Johannes Andersen 
Transport. Ideen om et sponsorteam 
kom, efter Johannes havde lavet Tek-

nisk Kontrol på mine 2 speedway-
cykler og udstyr til 2. afdeling af  DM 
85cc i Holstebro. Johannes havde 
bemærket, at jeg var den eneste med 
brugte cykler. Nok også den eneste 
med farver der ikke passer sammen,  
brugt dragt, intet teamtøj, teamstole 
eller teambil, men kom med det, jeg 
havde. Jeg har altid skullet kæmpe 
mere end andre, men det har givet 
mig styrke og vilje. Det faldt åbenbart 
Johannes i øjnene, at jeg faktisk var 
god til at køre. Det 
satte tanker i gang 
ved Johannes. Jo-
hannes har i man-
ge år været stor 
sponsor for Bjarne 
Pedersen, som har 
været professionel 
speedwaykøre r. 
Bjarne Pedersen 
bliver også en del 
af  teamet. 

I sæson 2022 skal 
jeg køre for Vojens 
Speedwaycenter i 
1. division. Min far 
blev ringet op af  
Jacob Olsen, som er søn af  den tidli-
gere verdensmester Ole Olsen. Jacob 
Olsen har selv været professionel kø-
rer, landstræner og tv-kommentator, 
men er nu direktør for Vojens Speed-
waycenter. At han ville have mig til 
Vojens, sætter jeg en stor ære i, da det 
også vil betyde muligheder for at ud-
vikle mig. 

Jeg har i denne sæson haft min store-
bror Lucas med til løb. Han hjælper 
med banegennemgang, sørger for 
at jeg får mad og væske for at holde 
mit blodsukker stabilt, og han hjæl-
per med setoppet på cyklerne til løb, 
mens min far er i ryttergården. 

Lucas har også taget med mig rundt 
for at søge sponsor, men uden held. 
Ikke en af  alle dem, vi besøgte, ville 
sponsorere, så det er op ad bakke. 
Det forstår jeg ikke, da jeg er den 
eneste, der har været med til EM, VM 

og DM af  85cc kørere, der ikke har 
sponsor eller egen speedwaydragt.     
 
For at se eller høre mere kan I gå ind 
og følge mig på facebook Team Bøl-
cho Speedway.     
 

Mange hilsener
Team Bølcho Speedway 
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Fortsat fra sidste nummer:

Boligforhold
Da jeg kom til Grønland, var bolig-
markedet hovedsagelig statsstyret og 
statsejet. Nogle boede i huse, de selv 
havde bygget af  til rådighed værende 
materialer, eller man boede i såkaldte 
”boligstøttehuse” eller i boligblokke, 
som man kender dem i Danmark. 
Begge boligtyper havde baggrund i, 
at man i 1953 i både Grønland og 
Danmark på politikerniveau (selvføl-
gelig) besluttede, at Grønland skulle 
udvikles til samme niveau som et 
dansk amt og være en ligeværdig del 
af  det danske rige!

Derfor indledtes et sandt bygge-
boom, hvor især danske håndværkere 
i 1000-tal rejste til Grønland på kort-
tidskontrakter for at bygge huse til 
de mennesker, som efterhånden var 
blevet helbredt for datidens svøbe, 
nemlig tuberkulosen, og til alle de fa-

milier, som måtte flytte fra de bygder 
og byer, man ønskede at nedlægge i 
rationaliseringens og rentabilitetens 
hellige navn. Der var tale om rigtig 
mange bygder og én by, som blev luk-
ket i perioden frem til 1970, og det 
er et traume stadig for nogle få, men 
nu ældre mennesker, som måtte for-
lade deres bosteder, fordi politikerne, 
som det desværre stadig sker rundt 
om i verden, lukkede infrastrukturen, 
arbejdspladserne, butikken, skolen 
og kirken. Man tvang ikke folk til at 
flytte, - man lukkede blot for alt! Er 
der nogen, der har hørt det før?

Boligstøttehusene var efter dan-
ske forhold ret små eenfamiliehuse, 
træhuse, som befolkningen kunne 
”købe” på en form for livslang afbe-
taling. Staten ydede et vist tilskud, - 
hvor meget ved jeg ikke, men det be-
tød, at man delvist ejede huset, men 
ikke kunne sælge det, og ønskede man 
at bygge om, måtte man have tilladel-
se fra den stedlige GTO, Grønlands 

Tekniske Organisation, som stod for 
byggeriet, og som i princippet ejede 
husene og også tog huset tilbage, så-
fremt ”ejeren” ønskede at flytte. Man 
havde standardløsninger på f.eks. til-
bygning af  badeværelse o.l., så alle 
husene var stort set ens uanset evt. 
tilbygninger.

Det betød dog, at en grønlandsk fa-
milie, som havde hunde til slædekør-
sel, og som samlede madforråd ved 
jagt og fiskeri, kunne have alle de 
nødvendige remedier til, ved eller i 
huset og især i de skure, som ofte op-
stod ved husene, hvilket man var vant 
til fra tidligere.

I de større byer byggede man bolig-
blokke, hvor man kunne leje en lejlig-
hed, som også var ejet af  staten. Det 
var næsten ghetto-dannelse på grøn-
landsk, for de stakkels mennesker, 
der måtte bo i disse boliger, havde 
opgivet egen bolig (uanset hvor dår-
lig og lille den var) i en bygd, hvor de 
også havde deres udkomme, fordi de 
måtte flytte til byen, og i byen fik de 
en bolig, hvor de hver måned skulle 
præstere en betaling, som ofte sva-

Et liv på Grønland
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rede til hele den indtægt, man kunne 
få ved fangst og jagt eller et job på la-
veste timeløn. Det gav mange sociale 
problemer, og nogle lever man med 
endnu.

I dag kan man købe en lejlighed i de 
store byer til samme pris, som den 
koster i Danmark, og i Nuuk ko-
ster en ejerlejlighed det samme som 
i København. De unge mennesker 
kan leve i en lejlighed, for de har 
ikke kendt den frihed, som tidligere 
fandtes i mindre byer og bygder, og 
dermed er politikernes ønsker om 
centralisering, urbanisering som det 
så smukt hedder, af  befolkningen jo 
godt på vej til at lykkes.

Heldigvis er der ved at komme en del 
andelsboliger, både som enkelthuse, 
rækkehuse og lejligheder. Det har be-
tydet en stor mulighed for de men-
nesker, som kan se fremad, og natur-
ligvis bygges der fortsat det, man så 
smukt kalder for socialt boligbyggeri.

Langsomt er et reelt boligmarked dog 
ved at udvikle sig, men det går ret 
langsomt. Vi bor i et hus, som vi køb-
te i 1996. Det blev bygget i 1948 af  en 
lokal tømrer af  amerikansk tømmer, 
som var leveret under krigen. Jeg har 
siden har ombygget og udvidet til et 
”almindeligt” hus, og det er der da 
flere, der har gjort og gør fortsat. En-
kelte bygger naturligvis nyt og låner 
pengene i banken, men det et dyrt, da 
renten i grønlandske banker er ret høj 
i forhold til f.eks.Danmark.

De fleste huse er bygget i træ, og når 
man ser en samling af  huse, oplever 
man samtlige palettens farver.

Kultur, tro og overtro
Den grønlandske kultur er meget 
fremmedartet for tilrejsende. Det 
skyldes jo nok, at befolkningens 
stamfædre kom vandrende hertil fra 
den nord-østlige del af  Kina/Sibirien 
for mange tusinde år siden, da der 
skabtes en isbro over det, vi nu ken-
der som Beringsstrædet, mellem Sibi-

rien og Alaska, og derfor havde den 
kultur med, som man havde i disse 
fjerne egne. I dag er Inuit, som det 
grønlandske folk kalder sig selv, bo-
siddende i det nordlige Sibirien, den 
nordligste del af  Alaska, nordlige del 
af  Canada og i Grønland, og mange 
af  de traditioner, man havde i gamle 
dage, bruges stadig i kulturen.

Kulturen er især opbygget omkring 
fortidens tro og liv som ”indfødte” 
stammefolk. Nogle få mennesker 
fødtes til at blive ”angakkoq”, en 
slags medicinmand m/k, som kunne 
klare en del af  livets problemer. F.eks. 
kunne han flyve ved at slå nogle or-
dentlige prutter, og han kunne dykke 
ned til havets moder, som sad på ha-
vets bund og styrede alle fangstdyre-
ne. Hvis menneskene ikke behandle-
de naturen ordentligt og måske smed 
affald i havet, satte det sig fast i Ha-
vets Moders hår, og så standsede hun 
dyrene, og hungersnød opstod blandt 
menneskene. En angakkoq måtte så 
dykke ned til hende og rede og rense 
hendes hår, og først derefter slap hun 
dyrene fri, så menneskene igen kunne 
få mad. Noget vi kunne lære en hel 
del af  i dag.

Derfor opbygges teater, historier og 
også sange ofte omkring fortidens 
tro og levemåde, - ikke som noget 
man egentlig tror på, men som no-
get der er del af  fortiden og fortidens 
kultur og derfor vigtig. Naturligvis er 
kristendommen også vigtig for man-
ge og nok især for ældre mennesker, 
men der er tale om et ”fornuftigt” 
forhold. Man kan godt tage en sving-
om og drikke et par pilsnere lørdag 
aften og alligevel gå i kirken søndag 
formiddag.

For mange yngre mennesker har ti-
den mellem kolonitid (før 1953) og i 
dag givet anledning til både sange og 
digte og bøger, hvor digteren tager fat 
om skismerne mellem den grønland-
ske kultur og den kultur, som kom-
mer udefra. Flere bøger har de senere 
år været med på listen af  favoritter til 

Nordisk Råds litteraturpris, men in-
gen har dog vundet prisen, men det 
vidner om et levende kunstnerliv.

De importerede påvirkninger og 
trosretninger er ikke indblandet i det, 
man kalder grønlandsk kultur og i de 
husflidsarbejder, benfigurer, masker 
og fedtstensarbejder, altså kunst med 
baggrund i fortidens tro og traditio-
ner, som skabes af  kreative menne-
sker til brug for alle, også turister.

Hvis man spørger mig, vil jeg påstå, 
at grønlænderen har både en tro og 
en udviklet kultur og ofte lidt over-
tro som ekstra krydderi, men jeg tror 
også, at han synes, at der skal være 
måde med alt, for den personlige fri-
hed kommer først.

Overtro findes som sagt stadig, selv-
om man ikke vil være ved det. Det er 
historier, som fortælles med stor for-
nøjelse og lettere gysen til sammen-
komster af  enhver art, og de hand-
ler om, hvordan mennesker har set, 
hørt og oplevet eller været i kontakt 
med f.eks. fortidens mennesker eller 
såkaldte fjeldvandrere e.l. Alle ken-
der til sådanne historier, og jeg kunne 
fortælle en del, hvis tid var.

Vil man læse om fortiden og om 
traditioner, tro og kultur, findes der 
masser af  bøger, f.eks. de bøger som 
Knud Rasmussen skrev efter sine rej-
ser.

Fritid
Nu bliver det jo mere personligt, men 
i dag går min kones og min tid med 
først og fremmest børn og børne-
børn (ganske som alle andre ældre), 
vores ”sommerhus” her i Grønland, 
jagt- og fisketure med båd, naturen 
og så naturligvis den smule vi stadig 
kan lave i den virksomhed, vi ejer 
sammen vores datter her.

Sommerhuset ligger på en mindre ø 
aller yderst mod det åbne hav med 
udsigt til Canada (hvis man kunne 
se så langt). Det er en tidligere kirke, 
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som fandtes i et lille bygdesamfund, 
der i 60-erne lukkedes i lighed med 
mange andre. (Tænk hvad man ville 
sige i Pederstrup eller Hauge, hvis 
staten kom og sagde, at man hellere 
måtte flytte, for nu ville alt blive luk-
ket, så der hverken var arbejde, butik, 
kirke eller skole eller vedligehold af  
infrastrukturen.)

Min kone fik tilskødet kirken, da hun 
og nogle personer med relationer til 
den nedlagte bygd anmodede kom-
munen om tilladelse til at overtage 
kirken som fritidshus. Det fik man 
lov til, men min kone fik skødet, så 
reelt er min kone kirkeejer.

Vi opholder os i kirken nogle gange 
hver sommer, men også andre har lov 
til at bruge huset, for reelt var huset 
jo til alle efterkommere efter de men-
nesker, som boede i bygden, inden 
man startede koncentrationspolitik-
ken. Det ligger på et sted, hvor især 
sælerne i store flokke svømmer forbi, 
og hvor der er masser af  havfugle 
(edderfugle, alke og tejster), og det er 
jo den reelle årsag til, at der her var en 
bygd. I dag er det et dejligt sted langt 
fra Aasiaat (ca. 40 km) med fred og ro 
og rige afslapningsmuligheder.

Oftest tager vi dog ud i båd, på ”cam-
pingtur i båden”, efter fisk eller på 
jagt, og når jeg skriver oftest, er det 
fordi, det slet ikke er på alle turene, vi 
får noget med hjem, så vi må ud man-
ge gange i løbet af  sejlsæsonen, før 
fryseren er klar til vinterens komme.

Hvert år skal vi gerne skyde et par 
sæler, så vi selv kan få lidt kød, men 
også så vi kan sende en frysepakke 
til Danmark til familie og venner. 
Sælen er jo Grønlands ”gris”, altså, 
man spiser sælkød, eller spiste, for i 
dag spiser man også svinekød, men 
man spiser sælkød, fordi det er det, 
man kan lide, og som man har spist 
fra barnsben. Vi skyder også nogle få 
edderfugle (ænder) og en del tejster. 
Er vi heldige, og det er vi da heldigvis 
ind imellem, møder vi også en flok 

gæs og får et par stykker til fryseren. 
Dertil kommer fiskene.

Jeg har hørt mange sukke dybt og se 
med væmmelse på os, når talen falder 
på sæler og det at spise sæler, for de 
er jo så søde at se på. Selv berømt-
heder som den franske skuespiller 
Brigitte Bardot forsøgte i 1980-erne 
at udråbe al sælfangst til noget nær 
mord, og det lykkedes for hende stort 
set sammen med visse dyreværns-
grupper at ødelægge den skind-indu-
strigren, man møjsommeligt var ved 
at opbygge i Grønland med salg af  
garvede sælskind.

Det var en tragedie for de mennesker, 
som fik en del af  deres udkomme fra 
fangst af  sæler og en ganske forfejlet 
indstilling hos både skuespillerinden 
og dyreværnsfolkene, for der var og 
er til stadighed mellem 7 – 10 millio-
ner sæler i området mellem Canada 
og Grønland, har forskere fastslået, 
og dengang fangede man omkring 70 
– 100.000 sæler. I dag er dette tal ca. 
50.000 stk.

Derfor ser jeg ingen grund til, at man 
himler med øjnene, når en sæl bliver 
brugt til mad. Omvendt kan man jo 
prøve at forestille sig, at een eller an-
den kendt skuespiller og dyreværns-
organisationerne skulle forsøge at 
standse brugen af  svine- eller okse-
kød i Europa.

Vi fisker til hjemmebrug først og 
fremmest torsk. Torsken er en fanta-
stisk fisk, som kan bruges til mange 
retter, så den fylder godt i fryseren. 
Umiddelbart vil jeg foreslå en ret, 
hvor man panerer torskefiletter og 
laver persillesovs og hvide kartofler, 
- nemt og det smager altså bare godt.

Vi fanger også havkat, kaldet kotelet-
fisk i Danmark, - ørred fanger vi med 
fiskestang i elve og søer, og enkelte 
helleflyndere fangede vi før i tiden 
samt lidt laks. Om foråret kommer 
en lille fisk, kaldet ammasat, til ky-
sten for at lægge rogn på stranden. 

Fiskene kommer i milliontal i store 
stimer, som svømmer langs stran-
den og derfor er lige til at samle op i 
net. Denne fisk er og har altid været 
særdeles vigtig for befolkningen, for 
man kunne tørre den på lyngen ved 
fangststederne og gemme den tørre-
de fisk til vinterbrug til både menne-
sker og hunde. Hos os bruger vi den 
hovedsagelig som stegt ”sild”, altså 
dyppet i mel, salt og peber og stegt på 
panden. Serveret med smørsovs eller 
hvid persillesovs og kartofler, men 
vi tørrer også lidt, ligesom vi tørrer 
torsk og andre fisk.

Før i tiden kunne vi alle også fange 
store fine laks i garn på kysten, men 
bestandene er blevet væsentligt redu-
ceret, så der kun kan fanges ganske 
lidt, i øvrigt kvoteret laks.

Brugen af  fisk betyder, at vi hver uge 
spiser fisk een eller to gange, og at 
det derfor er en betydelig del af  vores 
kostplan.

Når vi ”ikke” laver noget, spiller min 
kone med i et lille lokalt band, hvor 
hun spiller på harmonika, og jeg teg-
ner og maler eller skærer i fedtsten 
eller træ.

Politik
Jeg har været inde på politik under 
emnet om selvstændighed, for det er 
jo politik i særdeleshed og i praksis, 
men jeg kunne godt tænke mig at 
nævne noget om den indflydelse, som 
politik i praksis har i så små samfund 
som det Grønlandske, og det kunne 
jo også være, at det kunne sammen-
lignes med visse forhold i Danmark, 
men altså: Med 56.000 indbyggere 
fordelt på 18 byer og ca. 60 bygder er 
det nærmest uundgåeligt, at alle ken-
der alle, også de personer som bliver 
politikere.

Politikere kommer fra befolknings-
grupper, forhold og steder, de kender 
særdeles godt, og som de ønsker at 
arbejde for, og det er jo den smuk-
keste tanke, man kan have. Desvær-
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re sker der jo så det, efter de er 
valgt, at de indtræder i partipoli-
tikken og virkelighedernes selvly-
sende verden, og så er det, som 
om en masse smukke ønsker for 
hjemstavnen glider i baggrunden, 
og man bliver nødt til at glemme, 
at man er politiker i et repræsen-
tativt demokrati og derfor skal 
betjene borgerne, for ellers kan 
man ikke også tjene partiet og 
partiets linie.

Man er også med til at erkende, 
at hvis partiet ønsker, at en by el-
ler bygd skal lukkes, eller at der 
skal føres en politik, som befor-
drer lukning på sigt, så er man 
som medlem af  partiet nødt til 
at være med på partilinien. Det har 
man set, da det besluttedes at lukke 
byer og bygder i Grønland tidligere, 
og det ses i dag, hvor man konstant 
udbygger Nuuk, så alle andre by- og 
bygdesamfund suges tomme for hø-
jere uddannede, dygtige indbyggere 
og dygtige ledere.

Hverken i Grønland eller i Danmark 
for øvrigt har man set politisk arbejde 
uanset partifarve, der målrettet arbej-
dede på en ligeværdig udvikling af  
hele samfundet, desværre.

For Grønland ser jeg fremtiden som 
en løbende udbygning af  især Nuuk 
og dermed lukning af  mindre bysam-
fund, indtil man om ”nogle” år kun 
har måske 4 – 5 store byer tilbage. Jeg 
ved godt, det samme sker i Danmark, 
for også der prioriteres pengepolitik-
ken frem for mennesket, men jeg sy-
nes ikke, det er rigtigt. Det er synd for 
de mennesker, som sætter deres lid til 
politikeren og håbet om, at han kan 
bane vejen for dem, og det er synd 
for samfundet, for intet samfund er 
bedst tjent med ensretning, som kon-
centrations-politikken i realiteten er!

Dyreliv og natur
Når man skal have humøret tilbage 
efter at have tænkt fæle tanker om 
politik og politikere, er det en lise at 

tænke på den vidunderlige natur, der 
findes her i Grønland. En natur som 
er meget anderledes, end man ser den 
i Danmark.

Først og fremmest er den store for-
skel jo den nok så bekendte midnats-
sol om sommeren og den mørke tid 
omkring jul. Man kan dele året i to 
halvdele. Fra 22. marts begynder so-
len at tiltage, og allerede i ca. midten 
af  maj er der midnatssol. Det varer 
til omkring begyndelsen af  august, 
hvorefter mørket langsomt tiltager, 
og den 22. september er dag og nat 
lige lange. Man regner med her i 
Aasiaat, at solen helt forsvinder den 
26. november og så først vågner op 
igen den 13. januar. I den periode er 
der ikke meget dagslys, men et par ti-
mer dagligt er det da lysere end om 
natten!

Grønland siges jo at være en ujævn 
ring af  bjerge, som på midten er tryk-
ket godt og grundigt ned i undergrun-
den af  al den is, som ligger ovenpå, - 
og det er meget, og det er tungt, og så 
er det flydende, så det langsomt glider 
ud mod kysten gennem dybe fjorde. 
I nogle fjorde brækker isen af  i store 
isbjerge og flyder ud i havet, hvor de 
langsomt går til grunde på vej ned 
langs Canadas kyst. De kloge mener, 
at 9/10 af  et isbjerg er under vandet, 
og det er sikkert rigtigt, for den is, 

som er helt ren for luftbobler, men 
almindelig hvid is er fyldt med luft, 
og derfor flyder de højere, - måske 
med kun 4 – 5/10 under vandet, men 
de kan altså blive store alligevel, og 
man gør klogt i at holde sig på sikker 
afstand af  alle isbjerge, for pludselig 
lyder der et tordenbrag, og så falder 
der et stykke is, som kan give tsuna-
milignende bølger. I andre fjorde en-
der isen som en bræ, der langsomt 
smelter og sender en flod af  gråt ler-
farvet smeltevand ud i fjorden, hvor 
leret falder til bunds og danner basis 
for fremtidens teglværker.

Fjordene er frodigere end kysten i 
øvrigt, for her dannes læ for kraftige 
og kolde vinde, og solen kan bedre 
varme. Der er ingen træer, - det fin-
des ikke i Grønland mere. Man har 
fundet masser af  forstenede træer i 
den nordligste del af  landet, og det 
vidner om, at der engang i fortiden 
var varmere klima i Grønland.

I Sydgrønland har man oprettet en 
forsøgsstation for træer. Efterhånden 
har man en lille skov med forskellige 
træsorter, men det er vist kun lærke-
træer, som har fundet fodfæste og nu 
spredes lidt ved selvsåning.

Det var også i Sydgrønland, at nord-
boerne fandt fodfæste for 1000 år si-
den. Der findes masser af  efterladen-
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skaber efter disse, men de forsvandt 
i 14 – 1500-tallet, og ingen ved i dag, 
hvad årsagen var.

Birketræerne og en anden type, som 
jeg ikke kender navnet på, er her, men 
kun som lave buske, der kryber hen 
ad jorden og helst gemmer sig, hvor 
der er læ, vand og sol, men det kan 
ses, at klimaet er ændret de senere år, 
for nogle buske er begyndt vokse lidt 
opad, - måske de så velkendte klima-
ændringer.

Jorden er dækket af  disse lave kry-
bende buske og af  lyng. Lyng i Grøn-
land er det, man i Danmark kender 
som sortebær-ris, og hvor det ikke 
dækker, finder forskellige typer af  
græsser hurtigt en mulighed.

Der er naturligvis masser af  andre 
planter og blomster, men alle er re-
lativt små. En af  de større planter 
er også en af  de betydeligste, nemlig 
”kvanen”. Den er grønlændernes ra-
barber og spises med største fornø-
jelse som grøntsag direkte eller forar-
bejdet. Nogle kender den måske som 
en særegen smag i kvan-snaps.

Både sortebær og kvan bruges flittigt 
i det grønlandske køkken.

Jeg har omtalt nogle få fugle og dyr, 
men der er naturligvis mange flere. 5 
forskellige slags sæler, nemlig ring-
sælen, den plettede sæl, klapmydsen, 
Grønlandssælen og remmesælen. 
Hvalrossen er vel også en sælart, og 
den findes især på den nordøstlige 
kyst og i den nordligste del af  vest-
kysten. Et utal af  hvaler og hvalarter, 
hvor de kendteste er blåhvalen, som 
efter sigende kun ses langt til havs, 
men herinde under kysten og i fjor-
dene er der masser af  finhvaler, puk-
kelhvaler og grønlandshvaler samt 
det, man kalder ”sildepiskeren” eller 
vågehvalen. Især er der utroligt man-
ge pukkelhvaler, som man næsten 
dagligt kan se fra byen.

De mindre hvaler er: Hvidfisken, nar-

hvalen, grindehval og marsvin og en 
del andre, som man ikke ser så ofte.

Hvalerne lever højt på småfisk, re-
jer, kril o.l., men menneskene fanger 
mest torsk, havkat (koteletfisk), helle-
fisk og helleflynder, ørred og lidt laks 
og masser af  rejer, samler kammus-
linger og krabber, blåmuslinger og 
søpindsvin, hvis rogn er noget af  det 
fineste og dyreste, man efter sigende 
kan få f.eks. i Frankrig.

Af  landdyrene er det jo den store 
hvide bjørn, der er bedst kendt. En-
gang sagde man, at der gik isbjørne 
rundt i gaderne i Grønland. Det var 
naturligvis noget vrøvl, for bjørnene 
vil helst være, hvor deres føde, altså 
sælerne, er ude i isen omkring Grøn-
land. Historien om bjørne i byerne er 
dog de senere år ved at ændre sig, for 
flere byer har faktisk haft bjørne inde 
i selve byen eller meget tæt på, - også 
Aasiaat, hvor en bjørn blev set sidste 
år på en ø, mindre end 2 km fra byen, 
og tidligere blev en bjørnemoder med 
2 unger jaget bort fra fiskefabrikken, 
som de var på vej mod, formentlig 
grundet duften af  fisk.

Moskusokser findes efterhånden i alle 
egne i Grønland, fordi man har gjort 
noget for spredningen ved udsætnin-
ger, og efterhånden er moskuskød en 
del af  det grønlandske køkken. Mo-
skusoksen er ifølge de kloge ikke en 
okse, men i fårefamilien, hvilket ab-
solut ikke gør den dårligere at spise.

Ligeledes er rensdyrene, som også 
findes på stort set hele vestkysten (og 
tidligere på østkysten også) en stor 
del af  befolkningens kødforsyning, 
og man kan være næsten sikker på, at 
bliver man inviteret til fest, står me-
nuen på bl.a. rensdyrsteg med tytte-
bærsyltetøj. I Sydgrønland er der ud-
bredt fåreavl med får, som går løst i 
fjeldet og derfor nærmest er at fange 
som et vilddyr.

Polarulve er set i Grønland igen, ef-
ter at de har været borte i mange år. 

Rent faktisk tror jeg, at min kone og 
jeg under en fjeldtur for 20 år siden 
så en ulv på afstand, men er dog ikke 
sikker, da vi ikke havde kikkert med.

Polarræven er en smuk lille ræv, som 
skifter farve/pels om sommeren. Ræ-
vene ser man ikke så meget, men de 
er der, og vi har set flere, når vi er i 
sommerhuset. Rævene lever bl.a. af  
sneharen, som man kun ser, når man 
vandrer i fjeldet. Den beholder sin 
hvide pels om sommeren og kan ikke 
så nemt skjule sig.

Et af  de mest skattede dyr her i lan-
det må være hunden, altså den ægte 
efterkommer af  de vilde ulve, som de 
faktisk stadig ligner en del. De har væ-
ret brugt som trækdyr i århundreder 
og levet med mennesker, men er sta-
dig ”farlige”. Man kan sagtens gå til 
en hund og klappe den og kæle med 
den, og den viser tydelige tegn på, at 
den nyder det, men kommer et barn 
ind mellem en flok hunde, eller falder 
en voksen midt blandt en flok, sker 
der frygtelige overfald, hvor børn er 
dræbt og voksne vansirede efter bid. 
Vildskaben er stadig i dem, og måske 
derfor er de så stærke og udholdende 
i lighed med deres forfædre, ulven.

Hunderacen skal holdes ren nord for 
Manitsoq. Der må derfor ikke ind-
føres andre hunderacer i Nordvest-
grønland. Tidligere måtte man heller 
ikke indføre katte, men det er vist 
glemt i dag.

Der er ikke så mange forskellige fugle 
her, men de mest kendte er mågerne 
af  forskellig art. Af  dem er der 2 slags, 
som spises, nemlig taterakken eller 
riden som den hedder i Danmark. 
Den bruges endnu af  nogle til suppe, 
og i den nordlige del af  landet spi-
ser man mange malemukker i lighed 
med Færøerne. I den aller nordligste 
del af  landet blandt efterkommerne 
af  det, man kaldte polar-eskimoerne, 
er det stadig skik at fange små hav-
fugle, søkonger, i stort tal og putte 
dem, med fjer og indvolde, ind i en 



15

sæl, som man har tømt for indvolde. 
Sælen lægges under en bunke sten i 
et års tid, hvorefter man kan nyde så-
kaldt syltede søkonger! Efter sigende 
en udsøgt specialitet som er nem at 
tygge, da kødet fra de små fugle fak-
tisk kan suges af  benene!! Jeg har 
endnu ikke prøvet.

Jeg har nævnt edderfuglene, som har 
stor betydning som fødevare, men 
der er også den almindelige gråand, 
som man ikke spiser, og der er nogle 
få andre arter.

Så er der jo landfuglene. Her er det 
klart havørnen, som er kongen, men 
man ser den ikke særlig tit, kun når 
man kommer dybt ind i fjeldet eller 
fjordene. Dens evige modstandere er 
ravnene, som findes i stort tal over 
alt, og de hader ørnene og angriber 
dem, når lejlighed gives.

Her findes vandrefalk og snefalk 
samt den meget sjældne sneugle, som 
jeg kun har set een gang.

Der er ryper til stor fornøjelse for 
fjeldvandrere, som kan hente sig en 
god spise-fugl (ligner agerhønen) 
med hjem til aftensmad.

Vi har 4 slags vildgæs, hvoraf  især 
een er blevet meget jagtet de senere 
år, nemlig canadagåsen. Man kendte 
den ikke tidligere, men i dag er det 
den mest almindelige, og de smager 
ganske udmærket.

Der er ikke mange småfugle, kun lap-
landsværlingen, en lille stenpikker og 
en lille grå spurv med rød top, som 
jeg ikke kender navnet på, men så er 
der jo snespurven, som hvert forår 
næsten på klokkeslet kommer hertil 
og fortæller, ”at foråret er på vej, og 

at han blot er kommet lidt før for at 
vente på de smukkeste snespurve-
damer og finde den aller smukkeste”.

Afslutning
Mens jeg har brugt nogle timer på at 
skrive, er det gået op for mig, at jeg 
vist er et meget priviligeret menne-
ske, som har grund til at være meget 
taknemlig for det spændende liv, jeg 
hidtil har haft og især har grund til 
at være taknemlig over for de men-
nesker, som har betydet noget for 
min kone og mig, både i Grønland og 
Danmark, ikke mindst i Fruerlund-
området! 

Tak alle! Jeg håber nogle vil nyde læs-
ningen.

Ejnar Østergaard Madsen

Gajefæst på Haugevej

Der blev holdt gadefest (som fremover benævnes Gajefæst) for Haugevej lørdag den 2. oktober med kæmpestort og 
fornøjeligt fremmøde af  børn, unge og ældre. Vi startede med at sætte navn/nummerskilt på os selv. Så havde vi en 
chance for at få lidt styr på og glæde af  at vide, hvem hinanden var. Så lurede vi lidt på ejendommen nr. 45 - mange 
var udenfor og indenfor og snakkede, grinede, legede og fik ski på. 

Der var lækker gajefæstkage til fælles kaffe, og der blev grillet lidt af  hvert. Flere børn knyttede nye kontakter og hyg-
gede også med stedets katte. Nogle lettede anker og måtte videre, andre blev længere. Inden afgang skrev flere Hau-
gevejgensere nogle gode indspark til den kommende gajefæst, som holdes den 3. september 2022 – og som vi vil nyde 
at invitere til her igen med fint nyt koncept.

Mange tak og gode hilsner 
fra Jørgen, nr. 60 samt 
Michael og Turner, nr. 45. 
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Søndag den 19. september var der kø 
på Fruerlundvej. Fruerlundgaard del-
tog i Åbent Landbrug, og over 1500 
mennesker besøgte gården.
Vi startede dagen med morgenmad 
på foderbordet, hvor vi havde invi-
teret vores samarbejdspartnere. De 
kunne købe en plads, og beløbet, 
3500 kr., har vi doneret til Kræftens 
Bekæmpelse.

Kl. 10 stod de første i kø for at kom-
me ind. Man kunne se veterantraktor 
og moderne landbrugsmaskiner. Der 
var ægte vikinger, som lavede flad-
brød og smør. Man kunne høre om 
de 9 Lely robotter og se på den stress 
fri kælvningsafdeling.  Det var muligt 
at få en rundvisning over hele gården. 

Til børn var der et halmslot, skat-
tejagt, stor sandkasse og tegnebord. 
Selvfølgelig kunne man også klappe 
kalve. 
Vores lokale bager, Charlotte Tho-
massen, Mammen Ost og Landbrug 
Ungdom Kjellerup var der med lidt 
snaks og dejlig Mammen ost.

Mange syntes, det var imponerende 
at se, hvor roligt køerne reagerede på 
alle de mennesker, som kom forbi. 
Det skyldes det mål, vi på daglig ba-
sis arbejder med for vores køer. Vi 
bruger nemlig meget CowSignals og 
stress fri stockman ship.

Vi valgte at være med i Åbent 
Landbrug, fordi vi gerne vil 
fortælle, hvordan vi driver 
vores forretning. De besø-
gende var overraskede over 
al den automatisering og de 
data, som kommer ind, og 
som giver os et godt overblik 
over, hvordan køerne har det. 

Åbent landbrug på Fruerlundgaard

Det var en super dag! Fantastisk at se 
alle de interesserede og glade menne-
sker går rundt på Fruerlundgaard.
Har du ikke haft mulighed for at 
komme forbi på dagen selv, så giv et 
kald. I er altid velkommen til at be-
søge os!

Med venlig hilsen
Stieneke & Baudewijn Ijdema
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Sidste frist for indlevering af  stof  til næste nummer er den 25. februar
Få dine forenings- og gruppearrangementer med i næste udgave

INDRE MISSION
VINDERSLEV/MAUSING

VINDERSLEV 
SOGNEMENIGHED

Tirsdag den 18. januar kl. 19.30
Samtalemøde hos Elly Stenholt, Mau-
singvej 39, Mausing

Tirsdag den 25. januar kl. 19.30
Generalforsamling

Mandag den 31. januar kl. 19.30
Promissio hos Birgit & P. Erik Mogen-
sen, Lavendelvej 24, Silkeborg

Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Vinter- og kyndelmissesange i Sognehu-
set v. Marianne Skrydstrup og Mikael H. 
Kongensholm

Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Vinter- og kyndelmissesange i Sogne-
huset v/Marianne Skrydstrup og Mikael 
Holst Kongensholm.

Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Foredrag i Sognehuset v/Sognepræst 
Ivar Brændgaard, Holstebro

Tirsdag den 8. februar kl. 19.30
Møde v. Erik Bertelsen – formand for 
Kjelsølejren.

Torsdag den 10. februar kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde v. Bente & Allan 
Graugaard, Silkeborg

Torsdag den 24. februar kl. 14 
Kredsstævne i Thorning Missionshus, 
Birkevej 10 v. Promissio Arne Holm-
gård, Viborg
Kl. 19.30 Møde v. vicegeneralsekretær 
Peter N. Hansen, Fredericia.

Mandag den 28. februar kl. 19.30
Promissio v. Vita & Sv. Erik Pedersen, 
Oustrupvej 22

Tirsdag den 1. marts kl. 19.30 
Møde v. Hans Jørgen Hedegaard, Her-
ning. Emne: Livets bog og den endelige 
dom.

Torsdag den 10. marts kl. 19.30 
Sognehuset v. Ivar Brændgaard, Holste-
bro Emne: Værdier der ikke kan måles, 
vejes eller købes for penge.

Tirsdag den 15. marts kl. 14.30 
Eftermiddagsmøde v. Henning Holle-
sen, Aulum

GRATHE 
SOGNEMENIGHED

VALGMENIGHEDEN

Onsdag den 2. februar kl. 19.00
Kyndelmissegudstjeneste

Onsdag den 23. februar kl. 18-21
Fællesspisning og debat

Torsdag den 17. marts kl. 19-21
Generalforsamling

Torsdag den 17. marts kl. 19.30 
Kredsmøde i Levring H.C.Andersens vej 
10, v. Pastor Leif  H. Mortensen, Aulum
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30
Møde v. Miss. Hans Jørgen Hedegaard, 
Herning. Emne: Himlen.

Tirsdag den 29. marts kl. 19.30
Møde v. Morten Vartdahl fra Ordet og 
Israel. Emne: Profetier om Israel, de sid-
ste tider og Jesu genkomst. 

BORGERFORENINGEN

Torsdag den 24. februar kl. 19.30
Generalforsamling på Vinderslev Skole

Kærlighed indeni

Nogen gange gemmer vi godt på kærligheden. 
Og i dette tilfælde måtte træet dø, 
før det kom frem. 
Et 15 år gammelt blommetræ havde ikke givet en 
eneste blomme. 
Nu er kærligheden givet videre til et nyt træ. 

Luk kærligheden ud og ind. 
Lad os mærke dig og se dig, 
oh fyld verden med det. 

Og husk plant et træ!
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Jeg hedder Dagmar og går i 4.a på 
Trekløverskolen Afdeling Vinder-
slev. At skrive har været min hobby 
så længe, jeg kan huske. I 2. klasse 
skrev jeg små bøger til mine klas-
sekammerater. Min interesse har 
udviklet sig, og nu har jeg skrevet 
en roman. En færdig roman. Den 
hedder Ulvehyl, og jeg er virkelig 
glad for den. Jeg fik idéen, da jeg 
gik rundt om Slåen Sø. Jeg har al-
tid været glad for ulve. Lige nu er 
det mit andet yndlingsdyr. Derfor 
gjorde jeg selvfølgelig min hoved-
person til en ulv. Jeg gik og tænkte, 
og pludselig var starten der bare. 
Jeg havde selvfølgelig ikke alle 
detaljer på plads, men ville gerne 
arbejde videre med starten, og så 
kom jeg på resten af  idéen med Ul-
vehyl. Derefter gik jeg i gang med 
at skrive. Efter noget tid begyndte 
jeg også at tegne forsiden. 

Mine forældre har givet mig meget 
opbakning. Min hjerne fungerer 
nemlig sådan, at den nærmest hele 
tiden finder på nye bøger. Da jeg 
var yngre havde jeg over 20 ufær-
dige bøger på min computer, men 
mine forældre har hjulpet mig med 
at holde fast. De har også bakket 
op og heppet. Det har mange af  
mine venner også. Tak for det! 

Når jeg skriver, har jeg de store linjer 
i mit hoved. Skelettet. Så opdigter jeg 
detaljer, store og små, og finpudser 
undervejs. Ofte har jeg også slutnin-
gen i hovedet. Det havde jeg også, da 
jeg skrev Ulvehyl. Da jeg var færdig 
med bogen, satte jeg den i en mappe 
og gav den til min far i farsdagsgave. 
Vi syntes, det var totalt fedt, men at 
det var lidt fesent med sådan en map-
pe. Derfor søgte min far for sjov på 
nettet, og så fandt vi tilfældigvis en 
hjemmeside, hvor man billigt kunne 
få trykt sin egen bog (bod.dk). Vi be-
stilte ti eksemplarer. Flere måneder 
efter fandt vi ud af, at man på samme 
hjemmeside gratis kan udgive sin bog 
som e-bog, så nu kan du rent faktisk 
købe Ulvehyl online på saxo.com og 
andre bogshops for 8 til 12 kr. Bare 
søg på Ulvehyl e-bog. Jeg synes nu, 
det er lidt sjovt, at jeg kan google mit 
eget navn og se, at den også er til salg 
på en tysk, amerikansk og canadisk 
bogshop!

Bagsidetekst:
Gini, en ulv med hverken mor eller hjem rejser rundt i Canada med 
håb om at finde et sted, han kan kalde sit hjem. På sin rejse støder han 
på mange, men desværre ikke kun venner. Han støder bl.a. på den søde 
familieløse ulv Ash, den blide kvinde Felia som lever af  at udstoppe 
dyr. Også den søde, seje Aja og den gyldne fugl, som leder Gini godt 
på vej. Men desværre også den onde, iskolde Asios, som Gini støder 
på flere gange. Med Ginis utrolige evne til at overleve rejser han lettet 
videre rundt i landet, men hvor længe kan Gini være heldig og overleve 
den fare, som han og Aja pludselig står overfor? 
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”ikke en helt almindelig tyveknægt”
Uddrag fra fortællingen af  
Mads Lidegaard

Fra århundredets begyndelse til langt 
op i 30erne var Midtjylland hjemsted 
for en stortyv, der skilte sig ud fra 
de almindelige normer for den slags 
mennesker og blev en saga eller ret-
tere myte blandt folk, frygtet og ha-
det af  politiet og mange af  samfun-
dets støtter, beundret og respekteret 
af  den jævne befolkning. Han begik 
mange skarnsstreger, men tit med et 
stænk af  humør, der appellerede til 
den jyske humor. I årevis levede han 
i jordhuler i de store skove og blev 
forgæves jaget af  store politistyrker, 
flere gange suppleret med militære 
enheder. 
Hans navn var Peter Reimer.

Peter Reimers ”bedrifter” har givet 
anledning til mange beretninger, der 
stadig lever blandt den ældre genera-
tion i Midtjylland.

Barndom (1886 – 1900)
I det for landet skæbnesvangre år 
i 1864 fødte en ugift pige i Vester 
Vandet syd for Viborg en datter, Jen-
sine Andersen, der tidligt måtte ud at 
tjene sit brød, og som pige fik hun 
plads i Viborg. Her blev hun gravid 
og fødte 3. januar 1886 en søn – også 
hun uden at være gift. Det skete i Sdr. 
Resen ved Karup Å, og her døbtes 
drengen samme dag med navnet Pe-
ter Reimer Andersen. En snedkerko-
ne, en husmandskone, en boelsmand 
og en husmand var faddere, så de 
var alle fra samfundets nederste lag. 
At være ugift var på de tider ensbe-
tydende med en barsk skæbne, som 
jo også ramte barnet, så den lille Pe-
ters livsudsigter var ikke lovende fra 
starten. Hvem faderen var, vides ikke, 
men efter lokal tradition skulle han 
være en ung officersaspirant af  me-

Peter Reimers Saga
(en midtjysk Robin Hood)

get fin familie, der åbenbart har truf-
fet Jensine i Viborg. Kirkebogen har 
ikke hans navn, og det påstås, at han 
har købt sig fri for at opgive det. Han 
skal siden være udvandret til Austra-
lien, hvor han 
ikke klarede sig 
særlig godt. Jeg 
ved ikke, hvor 
barnet har nav-
net Reimer fra.

Den unge mor 
kunne vanske-
ligt beholde 
barnet hos sig, 
og han blev 
tidligt sat i pleje på hendes hjemegn 
hos Niels Petersen (Smed) og hans 
kone på Demstrup Hede. De havde 
en lille landejendom med en smedje, 
der stadig ligger meget afsides nord-
vest for Demstrup By. Dette hjem 
blev Peters faste punkt i tilværelsen. 
Hans mor giftede sig i 1895 med en 
malersvend i Viborg, Andreas Jensen, 
der var syv år yngre end hende. Om 
drengens forhold til sin mor ved jeg 
ikke andet, end at en af  hans senere 
argeste modstandere inden for poli-
tiet på et spørgsmål, om manden helt 
savnede menneskelige følelser, svare-
de: ”Jeg ved, at der var et menneske, 
som han elskede. Det var hans mor”

Men måske går disse ord i virkelig-
heden på plejemoderen, der bevarede 
forbindelsen med ham gennem alle 
trængsler, så længe hun levede. Niels 
Smed døde tidligt, så det var hende 
og hendes søn, Peter holdt sig til, og 
hvor han altid havde et fristed. En 
tidligere nabo har berettet, hvordan 
han ofte kom gående over markerne 
og altid blev varmt modtaget, selv 
om han var efterlyst og jaget, og in-
gen af  naboerne angav ham – dem 
gjorde han intet.

Ungdom (1900 – 1910)
Trods konfirmationen havde knæg-
ten åbenbart ikke den store respekt 
for kirken, for allerede kort efter be-
gik han indbrud i en kirke, tømte kir-
kebøssen og tilberedte sig et måltid i 
døbefonten. Kirkerne fortsatte han 
med at hjemsøge – de var dengang 
altid åbne, og her kunne han spejle 
sig et æg ved at sætte alterlysene un-

der bladet på 
en skovl – 
det smagte 
fint! Og det 
var faktisk 
hyggeligt at 
holde måltid 
i kirken ved 
n a t t e t i d e , 
fortalte han.

I 1902 blev 
han anholdt i Viborg for flere tyve-
rier og vold mod en betjent i Århus, 
der prøvede at anholde ham, da han 
prøvede at sælge et stjålet guldur. 
Drengen var 16 år. Han fik 2 års for-
bedringshus og slap ud i 1904.

3 år senere sidder han igen i Viborg 
Arrest, og da han forsøger at flygte, 
idømmes han 1 måneds mørk arrest 
– alene i en helt mørk celle på vand 
og brød. Dommen var så hård, at avi-
serne reagerede mod barbariet.

På det tidspunkt var hans livsmønster 
lagt fast: Han foretrak livet ude i det 
fri på heden og i skovene, hvor han 
følte sig fri og uden for den verden, 
der kun forfulgte ham. Han byggede 
sine huler og levede i måneder af  at 
jage og fiske, men supplerede med at 
tage en høne, et par æg eller smør og 
flæsk i ny og næ. Så meget værre var 
det naturligvis, når han blev spærret 
inde, og hans desperation for at und-
gå det er forståelig.

Han beskrives som en nydelig ung 
mand, slank og sportstrænet med 
smukke markerede træk, et venligt og 
omgængeligt væsen og et sirligt udse-
ende, altid pæn i tøjet og velsoigneret, 
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hvordan han så ellers bar sig ad med 
det. Han var stærk og en dygtig arbej-
der, der gerne gav en næve med ved 
høsten, eller når det ellers behøvedes. 
Pigerne kiggede langt efter ham, for 
han var en flot fyr. Og han havde en 
veludviklet sans for humor og en rap 
replik, når det gjaldt.

Når han allerede som ung fik en høj 
stjerne hos mange jævne folk på de 
små fattige brug i hedelandet, var det, 
fordi han altid kun fra dem tog til 
husbehov, netop nogle kartofler fra 
marken eller æg fra hønsehuset. Man-
ge satte et lille brød ud til ham i vin-
duet, når de havde bagt, og da han ef-
terhånden kendte folks vaner, vidste 
han, hvornår det var. Han gjorde så 
gengæld ved en nat pludselig at lægge 
en flæskesteg eller en and i brygger-
set hos sine venner. Dem havde han 
hentet på de større gårde, i reglen når 
der skulle være fest, bryllup, konfir-
mation m.m. Og den slags holdt han 
sig vel underrettet om ved at læse de 
aviser der blev lagt ved siden af  vejen 
ind til de små ejendomme. Han tog 
dem dog ikke med, men noterede sig 
de nødvendige data og lagde dem så 
tilbage. På den måde fik han sig man-
ge venner iblandt småfolk, som ikke 
havde noget ønske om at få ham luk-
ket inde. Når de om aftenen stod og 
så røgen fra hans bål ude i Kompedal, 
sagde de blot lakonisk: ”No foe Pe-
ter hans nætter” (aftensmad), og den 
undte de ham så vel.

En mørk skygge
Året 1911 kom til at kaste en mørk 
skygge over resten af  Peter Reimers 
liv. Han sad på en tvangsarbejderan-
stalt ved Horsens, ”Lyng”, men und-
veg en dag i august. Få dage senere 
blev landbetjent Jensen fra Gram-
rode nær Horsens fundet dræbt i en 
vejgrøft nær sit hjem med en revol-
verkugle gennem hovedet.

Mistanken samlede sig hurtigt om Pe-
ter, der netop var på egnen, og politi-
et opstillede et hændelsesforløb såle-
des: Tyven var om natten kommet til 

huset, hvor både slagteren og betjen-
ten boede, formentlig for slagterens 
og hans gode køds skyld. Hunden 
gøede, betjenten vågnede, løb ud, så 
manden, greb sin cykel og forfulgte 
ham ud ad landevejen. Men da han 
søgte at gribe ham, skød Peter. Re-
volveren blev siden fundet bortkastet 
i et krat, og politiet hævdede, at Peter 
selv havde indrømmet at havde købt 
den i Hjørring, og at han dagen før 
mordet havde været i den nærliggen-
de skov.

En varm sommer
I foråret 1918 opererede vores helt i 
sin fødeegn syd for Skive og blev ef-
terlyst af  politiet her, hvorefter han 
igen flyttede sydpå, hvor det gik ud 
over flere kirker og præstegårde samt 
et par store gårde, og da man konsta-
terede Peters fingeraftryk efter ind-
brud på Palstrup, gik jagten ind igen, 
og denne gang skulle det være alvor. 
Forstærket med 30 soldater fra garni-
sonen i Viborg og med hovedkvarter 
ved Levring Præstegård holdt man 
nattevagt ved kirker og vejkryds, og 
en gang var det nær gået galt, da Peter 
ved Højbjerg Kirke løb lige ind i en 
patrulje, men slap væk i ly af  mørket 
trods hidsig forfølgelse.

En anden gang var han blevet set i 
en skov ved Mausing, som blev om-
ringet af  en stor styrke, der under 
anførsel af  sognefogeden og politi 
begyndte at finkæmme skoven. Pe-
ter kravlede op i et stort løvrigt træ, 
hvorfra han talte 30 mand af  kæden, 
da de passerede forbi. Derefter krav-
lede han ned og løb som dyr under en 
klapjagt bagud af  kæden ned til Mau-
sing By, hvor han gik ind på sognefo-
gedens gård. Konen var ved at bage 
kager til den store flok tyvejæger efter 
endt jagt, og en pæn ung mand kom 
ind og bad om en bid brød. Konen 
var ikke klar over, hvem hun havde 
for sig, men var helt alene hjemme og 
serverede derfor af  sit store forråd. 
Peter læste gårdens avis om den store 
jagt og spurgte hende ud derom. Da 
han havde spist sig godt mæt, sagde 

han pænt tak for mad og forsvandt, 
mens konen styrtede ned til skoven 
og meddelte, at man godt kunne ind-
stille jagten. Peter Reimer havde just 
været på besøg og spist af  deres ka-
ger.

Stemningen var selvfølgelig mat efter 
den besked, og man luskede slukøret 
hjem, men den slags historier gik hur-
tigt viden om og var med til at skabe 
sympati for den ensomme røver, der 
gang på gang gjorde sine forfølgere 
til grin. Samme nat bortførte Peter en 
par flasker vin og nogle gode cigarer 
fra en købmand – han har åbenbart 
villet fejre episoden med et festmål-
tid.

Efter en måneds forgæves jagt greb 
politiet til et nyt middel. I et stort op-
råb til befolkningen opfordrede man 
til dens aktive medvirken og udsatte 
en dusør på 600 kr. for oplysninger, 
der førte til hans pågribelse. 600 kr. 
var en uhyre sum, ikke mindst for 
den fattige hedebefolkning, mere end 
en mands årsløn, og den store sum 
afspejler nok befolkningens uvilje 
mod at angive Peter. Nu håbede man, 
at mammon kunne friste svage sjæle.

Peter reagerede ved at optrappe sin 
virksomhed, måske for at drille sine 
fjender og vise deres magtesløshed, 
og forståeligt nok var de efterhån-
den lige så desperate som han. Man 
kunne dog ikke i længden beholde de 
mange soldater og lod dem vende til-
bage til kasernen.

Skuddet i Gråmose
Den begivenhed, som gjorde størst 
indtryk på sam– og eftertid og sam-
tidig satte et foreløbigt punktum for 
Peters meritter, var afslutningen på 
jagten, da man fangede ham i Grå-
mose en septemberdag 1918 efter at 
have skudt ham i benet.

Som nævnt var denne afslutning på 
jagten ikke efter jydernes hoved. Den 
ene mand mod politi og soldater 
havde i forvejen påkaldt sympati, og 
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skuddet mod ham var nok i virkelig-
heden med til at vende folkestemnin-
gen, så han for eftertiden mere stod 
som en Robin Hood end en forhær-
det forbryder. ”Han var jo ingen for-
brydertype, gjorde ingen fortræd, tog 
kun for at opretholde livet og fort-
sætte sin fredelige tilværelse i natu-
ren, som han elskede. ”Sådan lød det 
gentagne omkvæd, når man snakkede 
med folk på egnen 60 år efter.

Da han var 49 år, havde han tilbragt 
de 27 i fængsel og altså kun været fri i 
8 år efter sin konfirmation.

I juni 1934 blev han arresteret og an-
klaget for nogle lokale tyverier. Peter 
blev idømt tidsubestemt ophold i ar-
bejdshus og fratagelse af  de borger-

lige rettigheder for bestandig. Peter 
appellerede, for han kunne ikke leve 
med, at dommen ingen ende havde, 
men landsretten stadfæstede i okto-
ber, og det har nok været en af  de 
sorteste dage i hans liv – nu var der 
intet at håbe på eller se hen til.

Nu går der mange år, hvor man in-
tet hører til Peter. Formentlig er han 
beholdt i fængslet omkring 15 år, det 
samme som en livstidsstraf, og er 
sluppet ud, da han var blevet en gam-
mel mand, omtrent i 60erne. Det er 
formentlig sket i 1940erne.

En sluteffekt
Stilheden havde sænket sig om Peter. 
Historierne levede deres selvforstær-
kende liv, men Peter selv hørte man 

intet til. Da han endelig dukkede op 
på avisernes forsider igen, var det 
med en slutningseffekt, som viste, at 
knægtet var manden endnu ikke.

Han havde slået sig ned i København 
med sin kone, måske den samme, må-
ske en ny. Han havde også en datter. 
Sammen med bekendte fra fængslet 
planlagde de det kup, der én gang for 
alle skulle give dem en sorgløs tilvæ-
relse – ganske i Olsen-Banden-stil, 
nemlig Titanrøveriet.

Han fik 4 år, og dermed forsvandt 
han igen bag fængselsmuren.

Den sidste efterretning, man har om 
ham, er et avisinterview fra 1956.

Pensionistforeningen
Vinderslev Pensionistforening har  holdt generalforsamling. Desværre lykkedes det ikke at få valgt en bestyrelse.  Ge-
neralforsamlingen vedtog derfor at lade foreningen hvile, indtil en anden løsning viser sig.

På bestyrelsens vegne 
Hanna Bjerre

En rose til en flok ildsjæle
Det er imponerende i en tid, hvor foreningslivet mangler frivillige 
kræfter, at en flok ildsjæle med Lotte Anckersen som primus mo-
tor har formået at samle en bestyrelse på 7 medlemmer, som alle 
arbejder dedikeret for Vinderslev Forsamlingshus’ overlevelse.

Med ønsket om held og lykke 
går bladets rose derfor denne gang til:

 
Thomas Lehd, Mette Mikkelsen, Maj-Lie Majbækgaard, 

Heidi Munk, Mette Christensen, Lotte Anckersen 
og Helle Sehested.

Med venlig hilsen
Redaktionen
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Volleyball
På initiativ fra nogle unge mennesker fra 6. klasse er det lykkedes at få gang i volleyball i Vinderslev 
og omegn. 
 
Sidst på foråret 2021 blev jeg spurgt, om der kunne graves ud til en beachvolley-
bane i vores have, og så kunne jeg være træner. Da jeg aldrig selv har spillet, måtte 
jeg i tænkeboksen, og hvem var bedre at spørge end Kaj (Klovbeskærer) Andersen? 
Kaj var hurtig til at sige ja til udfordringen og tilbyde, at der kunne spilles hos ham. 

Første gang var en dejlig sommerdag efter skolestart, hvor der var stor tilslutning 
på ca. 18 unge og flere voksne, som kiggede på, hvoraf  Anders Pedersen var 
hurtig til at hoppe med på banen og har været trofast hjælpetræner siden.

I dag spilles der i gymnastiksalen på Vinderslev Skole hver mandag kl. 
17.30-19.00. Der er 12 spillere, som har gennemgået en kæmpe udvikling 
inden for Volleyball. 

Der er plads til flere spillere i alderen 10 år og opefter. 

Helle Kvistgaard Busk Jensen

Mausing damerne på Bakkegården
Der er hjerterum med masser af  var-
me og julestemning på Bakkegården.
En tradition Mausing damerne ser 
meget frem til hvert år. Kirsten og 
Knud Haugaard inviterer Mausings 
kvinder til julehygge, hvor den hjem-
melavede hvide gløgg (naturligvis 
lavet udelukkende på hjemmelavede 
råvarer lige fra ekstrakten til hylde-
blomstvinen) og de super lækre æb-
leskiver (bagt på deres gamle komfur 
med igen hjemmegjorte ingredienser 
lige fra mel til øl og æbler - naturligvis 
med udsøgte hjemmelavede marme-
lader) bliver tilberedt og nydt, mens 
snakken og julesysler summer.
Dette arrangement er med til, at 
mange er taknemmelige og glade for 
at være en del af  Mausing.
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Vinderslev Forsamlingshus - Byens Hus
Inden nedlukningen af  forsamlings-
huset på pressemødet den 17. de-
cember 2021 havde der været fornuf-
tig gang i huset.
 
Åbningsfesten
Rigtig mange kom forbi i forbindel-
sen med åbningsfesten den 9. okto-
ber, og det vil vi gerne takke for.
Dagen startede med et familieløb 
rundt i byen, hvorefter der var teg-
nekonkurrence i forsamlingshuset. 
Forsamlingshuset kunne i samar-
bejde med Støttepillerne tilbyde salg 
af  slush-ice, popcorn, pølser, øl og 
vand. Mange benyttede lejligheden til 
at nyde det gode vejr på de opstillede 
bænke. Og generelt var der bare en 
rigtig god stemning, og børnene le-
gede i huset og i byparken.

Det var også her, at der første gang 
blev åbnet i ”DAGLIGSTUEN”, 
som vi har døbt den for at dele vo-
res vision af  stedet, men det kommer 
der mere om under vores fremtids-
drømme.

Til aften havde Christian Lange lavet 
en lækker menu, som de over 60 til-
meldte kunne nyde. Efter maden un-
derholdt Michael Wedgwood på sin 

guitar. Hele aftenen gik snakken, og 
igen var der en rigtig god afslappet 
stemning og en fornemmelse af, at 
folk hyggede sig. Festen gav også mu-
lighed for at hilse på nogle af  dem, 
som er flyttet til byen under corona 
– og det er da bare et ekstra plus. 

En kæmpe tak til de lokale erhvervs-
drivende for sponsorgaver til det 
amerikanske lotteri Der var mange 
store flotte gaver, der fristede og gav 
ca.7500 kr. fra de støttevillige gæster. 
Tusind tak! 

Tak til Støttepillerne for hjælpen. Det 
er så vigtigt, at vi kan hjælpe hinan-
den på tværs af  foreninger i byen.

Julefrokosten
Årets julefrokost løb af  stablen 4. 
december. Her var der tilmeldt 110 
mennesker til spisning af  den skøn-
ne julemad, som Louise Buus havde 
tilberedt. Det var lidt nervepirrende 
op til i forhold til retningslinjerne fra 
myndighederne, men det lykkedes 
at afholde en fantastisk julefrokost, 

ikke mindst takket være 
den store opbakning fra de 
lokale erhvervsdrivende, 
som vælger at holde deres 
firmajulefrokost her. Den 
form for opbakning bety-
der meget for et lille hus 
som vores.

Efter hovedretten blev der 
afholdt en lille auktion for 
bidrag sponseret af  lokale 
firmaer i området. De 
knap 7.000 kr., der blev 
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tjent her, er øremærket den bløde af-
deling i ”dagligstuen”, hvor vi håber 
at kunne indkøbe sofa, fjernsyn og 
måske noget dart/bordfodbold eller 
andet, som de unge mennesker kan 
forlyste sig med under ophold i huset.
 
Vandskaden
Åh ja, vi er ikke helt ovre det endnu. 
Som dette skrives, så er Helle Maler i 
gang med at udbedre fugtskaderne i 
entréen i form af  nyt tapet og maling. 
Kim Christensen – Jysk Bindings-
værk bistår med reparation af  døre 
og karme. Det bliver rigtig godt, og 
vi er glade for at kunne trække på 
lokale håndværkere. 

I starten af  januar går Jan Bay 
fra Lemming VVS i gang med at 
trække vandinstallationerne op fra 
kælderen. Pengene til den sidste 

del her kommer fra Rotary i Kjelle-
rup. Vi var blandt de 10 heldige mod-
tagere ud af  33 ansøgninger, og vi er 
meget taknemmelige. For vores lille 
hus betyder den slags penge alverden, 
og det er også startskuddet til, at vi i 
2022 kan gå i gang med at realisere 
vores drømme for ”dagligstuen”.

Ud over dette så har vi hyret vores 
egen vicevært. Vi har fået overtalt 
Folmer Bech til at holde lidt øje med 
huset for os. Det er en gave, at en 
mand med så stor indsigt i huset vil 
hjælpe os, og vi er meget taknemme-
lige for, at han meldte sig under fa-
nerne.
 
Fremtidsdrømme
Vi drømmer om at åbne den del af  

huset, der vender ud mod vejen (bag-
lokalerne nu døbt ”dagligstuen”). 
Huset skal blive byens hus, så alle 
dens borgere kan bruge det til stort 
og småt. Tankerne læner sig en smule 
op ad kulturhus-ideen.

Vi drømmer om at skabe et sted, 
hvor byens unge mennesker kan sam-
les til bordfodbold, dart og brætspil. 
Et hus hvor plejehjemmets beboere 
kan komme i dagligstuen til en kop 
kaffe og et stykke kage, et hus der kan 
rumme en lille børnefødselsdag, hvis 
ens eget ikke kan. Klubben, det lille 
møde og alt derimellem.

Derudover drømmer vi om at 
kunne åbne en fredagscafe en gang 

imellem, hvor byens folk kan mødes, 
hygge sig og måske få et spil kort. Vi 
fornemmer, at tilflytterne i byen har 
brug for et sted at møde andre i byen. 
De mennesker, der ikke længere har 
børn i skolen, mangler et sted at 
møde gamle venner, og vi med unge 
mennesker ser, at der mangler et sted, 
hvor de unge kan mødes. Vores dej-
lige hus kan med få midler blive det 
sted, vi mangler.

For at dette kan blive en realitet, er 
der lige en ting vedrørende gulvet i 
det ene rum. Under gulvet er der en 
meget fugtig kælder. For at skabe et 
brugbart rum og et bedre indeklima, 
også i de tilstødende rum, skal vi have 
flyttet installationerne op over gulvet, 
så vi kan fylde kælderen op og lave 

nyt gulv. Vi fik lavet tilbud på det hele 
af  lokale og sendte det samt et lille 
skriv til kommunen, som havde op-
rettet en pulje for energiforbedringer. 
Kommunen har givet tilsagn om at 
bidrage med 25.000 kr. Det betyder, 
at når vi selv smøger ærmerne lidt op, 
bliver projektet allerede en realitet i 
første kvartal af  2022. Dette er en 
stor glæde, da det lidt er bestyrelsens 
hjertebarn.

Salg af  aktiebreve
Der er taget godt imod genåbningen/
gensalget af  aktiebrevene. Pengene 
herfra er sat i en pulje for sig selv, så 
vi altid har lidt at gøre med. 

Måske får vi også brug for en skilling 
herfra til renoveringen af  det gamle 
køkken, og ellers har vi lidt andre re-
noveringsprojekter, der venter. Ak-
tiesalget har gjort det muligt for os at 
kunne drømme lidt og givet tro på, at 
huset kan så meget mere.

En stor tak til alle der har bidraget 
med køb af  aktiebreve. Brevene kan 
fortsat købes ved at kontakte Lotte 
Anckersen. 
 
Hvad så nu?
Jamen, har du nogle gode ideer til et 
arrangement, så byd endelig ind. Vi 
har været i gemmerne på loftet og 
kan se, at man før i tiden holdt ”hat-
tefest” i Vinderslev. Måske tiden er 
til at genoptage dette? Fastelavnsfest 
for voksne, mgp for børnene, ja, og 
så skal vi have fællesspisning igen, når 
forholdene tillader det.

Derudover så har vi rakt ud til Mau-
sing Forsamlingshus og håber, at vi 
over en gang dialogkaffe kan få et 
samarbejde, der fremadrettet betyder, 
at vi ikke får lagt vores arrangemen-
ter i samme uger. Der er jo nogle gar-
vede ”forsamlingshusdrivere” i Mau-
sing, som sikkert kunne lære vi nye 
lidt, så deres erfaringer håber vi også 
at kunne få gavn af. Mausing er jo 
fantastiske til at afholde bingo og fa-
stelavn for ungerne for blot at nævne 
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lidt - det er deres niche, og det vil vi 
gerne bakke op om. 

 Vi oplever i det hele taget stor op-
bakning til projektet, og det er vi 

www.vinderslevforsamlingshus.dk

meget taknemmelige for. Mange ud-
trykker glæde ved, at vi har holdt liv i 
huset, og at det atter har en fremtid. 
Vi har arbejdet på en hjemmeside, 

hvor alle oplysninger nu er at finde. 
Gør gerne reklame for den vidt og 
bredt, så vi har udlejningsbogen godt 
fyldt op.

 

Tak for i år og på gensyn i 2022
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Brugerrådet ved Malmhøj

Først på efteråret blev det igen muligt 
for Brugerrådet at komme på Malm-
høj efter coronanedlukningen, og 
sammen med de beboere, der havde 
lyst og mulighed for det, var vi på 
en kort gåtur i Vinderslev.  Bagefter 
drak vi kaffe og hyggede os sammen 
på hjemmet. 

Noget andet, som nogle af beboerne 
havde ventet på med længsel, var at 
få mulighed for at spille banko igen, 
og det gør vi så hver anden mandag – 
så længe det kan lade sig gøre.

En dag i oktober havde Malmhøj 
bestilt en pølsevogn til at komme og 
servere pølser, og Brugerrådet blev 
inviteret til at være med – og gerne 
bidrage med lidt musik. Det var med 
lidt kort varsel, men Else Holm kun-
ne heldigvis godt komme og spille 

klaver. Vi sang en masse sange først, 
og derefter var vi ude ved pølsevog-
nen for at hente pølser. 

I 2020 kunne vi på grund af Coro-
na ikke holde generalforsamling på 
Malmhøj, og den blev derfor holdt 
hos Flemming Grønkjær. I år udsatte 
vi den, til vi kunne få lov at holde den 
på hjemmet, og det var så sidst i ok-
tober, at det blev muligt. Elly Sten-
holt valgte at træde ud af bestyrelsen, 
og i stedet for hende blev Birgit Jen-
sen valgt. 

Julemarkedet og julefrokosten, som 
vi har holdt i mange år for både bebo-
ere på hjemmet og folk udefra, blev 
aflyst igen i år, men Malmhøj holdt 
selv en julefrokost for sine beboere. 
Juleværkstedet i Grønkjærs og Hen-
nings garager, hvor vi laver gravkran-

se, dekorationer m.m., har der allige-
vel været godt gang i hele november 
måned. 

Der har været et rigtig godt salg, og 
en del af overskuddet er blevet brugt 
på julegaver til beboerne, og arran-
gementer på Malmhøj kan der også 
nemt blive til, men nu, da omikron-
varianten er kommet, og smittetalle-
ne igen er stærkt stigende, er vi meget 
spændte på, om og evt. hvor meget, 
vi kan få lov til at arrangere på Malm-
høj fra nu af.

Birthe Clausen
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Borgerforeningen
I dag er der deadline for 
Lokalbladet, og året er 
så småt ved at rinde ud. 
Det har været et meget 
specielt år, hvor der har 
været mange restriktioner 
og forhindringer for os 
alle - ikke mindst for for-
eningslivet. Der har væ-
ret perioder, hvor vi kun 
måtte mødes i små bobler 
og hvad så bagefter? Ville 
folk blive i boblerne og 
skære ned på fritidsaktivi-
teterne? 

Vi, i bestyrelsen for Bor-
gerforeningen har mød-
tes nogle gange, når det 
har været muligt. Vi har 
i løbet af året prøvet at 
støtte arbejdet med at 
genåbne og udvikle Vin-
derslev Forsamlingshus. 
Det var mest været i form 
af moralsk opbakning og 
tilbud om hjælp i forbin-
delse med arrangementer. 
Vi prøver på at passe ind 
i forhold til de andre for-
eninger og forsamlings-
huse i området, så vi ikke 
tager arrangementerne 
fra dem. 

Vi arbejder for at skabe 
gode rammer for fælles-
skab i lokalsamfundet. 
Dette på tværs af alder, 
kultur, religion mm. Jeg 
har et par gange hørt no-
gen, der var i tvivl, om 
vores forening stadig var 
aktiv – og selvfølgelig er 
vi det. Vi har stadig ansvaret for Vin-
derslev Bypark, som vores forening 
har været med til at etablere. Bypar-
ken er en fast del af dagsordenen på 
vores møder. Der bruges meget tid 
på at gennemskue regler, forsikringer 
og andre forpligtelser. Ud over vedli-

geholdelse af park og legeredskaber, 
hus og møbler, så er der også pligten 
til at få legeredskaberne tjekket og 
godkendt.  

Det har været en hård tid for mange 
foreninger, og vores spejdergruppe 
i Vinderslev, WINDIR GRUPPE 
måtte desværre lukke. I den forbin-

delse blev der delt ud af inventar mm. 
- og til slut blev der afholdt loppe-
marked/auktion. Som det kunne læ-
ses i forrige lokalblad, så gjaldt dette 
også for Shelteren i Spejderskoven. 
Vi mødte op og ville gerne overtage 
den i Borgerforeningen, men da var 
det desværre for sent. Der var græn-
ser for, hvor meget vi kunne betale 
for den. Vi har i bestyrelsen beslut-
tet at finde ud af, om vi fortsat kan 
benytte skoven, måske anlægge sti 
og bygge borde og bænke, så børne-
haven og alle andre fortsat kan have 
glæde af skoven. Inden jul skal Bent, 
vores kasserer, mødes med en Forst-
kandidat fra Silkeborg Kommune. 
De skal sammen kigge på skoven og 
finde ud af, hvilke muligheder vi har. 

Når man selv har en fortid som spej-
derleder og har brugt en stor del af 
sin tid i den grønne uniform, så var 
det vemodigt, at foreningen lukkede, 
og at shelteren, som Bent har bygget 
sammen med Lars Arhøj m.fl., for-
svinder en dag. Det er bare min per-
sonlige oplevelse. 

I 2021 har Borgerforeningens kas-
serer overtaget arbejdet med Vinder-
slev Aftenskole, hvor Henny Sølager 
Sørensen underviser i ”Madlavning 
for mænd”, hvilket hun har gjort i 
flere år og har flere hold.

Agnes Hansen har gjort en stor ind-
sats med administrationen, og nu har 
Bent overtaget jobbet, og Aftensko-
lens regnskab er lagt ind under Bor-
gerforeningens. 

Vi har også brug for dig
Kunne du tænke dig at give en hånd 
med eller sidder inde med gode ideer, 
så tøv ikke med at kontakte os. Der 
er plads til flere i bestyrelsen. Også 
gerne, hvis du brænder for en be-
stemt opgave og kun vil arbejde med 
den. Jo flere vi er, jo bedre!
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For børn og unge
Som noget nyt vil vi gerne i kontakt 
med områdets børn og unge. 
Vi tilbyder en plads i et børne/unge 
udvalg, og det skal nok være fra 8-10 
år og op.
Lad os høre, hvad vi kan gøre i By-
parken. Mangler der legeredskaber? 
Skal der f.eks. være andre gynger? Er 
der gode ideer til aktiviteter for børn 
og unge?

Skriv gerne til os på Facebook: Vin-
derslev Bypark eller send en E-mail 
til undertegnede på kragelykken@
energimail.dk.

Generalforsamling
De voksne inviteres til Borgerfor-
eningens generalforsamling, torsdag 
den 24. februar kl. 19.30 på Vin-
derslev Skole.
Der kræves ikke nyt medlemskort for 
at være med til generalforsamlingen. 
Bare mød op – alle sammen!

Bestyrelsen består af Lis Lund, Erna 
Petersen, Anders Hald, Bent Kragh 
og Lotte Kragh.

Godt Nytår til alle! – Vi håber på, at 
2022 bliver et år, hvor vi får lov til at 
tage fat og gøre noget godt.

Lotte Kragh

Julestemning på Vinderslevholmvej
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Stillegudstjenester i Grathe Kirke 
– hvordan foregår det?
Vi har nu igennem nogle år holdt stillegudstjenester i Grathe Kirke, og vi vil gerne fortælle lidt mere om, hvordan en 
sådan stillegudstjeneste forløber: Dørene åbnes kl. 18.30, hvor der er mulighed for at få en kop kaffe/te og en små-
kage og evt. hilse på de andre, som er kommet til gudstjenesten.

Man må også meget gerne bare komme på slaget 19.00 uden at skulle tale med nogen eller hilse. Kirken er oplyst af  le-
vende lys, som giver en afdæmpet rolig stemning – dog er der lidt kunstigt lys under salmerne, så man kan se teksterne.

Gudstjenesten begynder med klokkeringning, bedeslag og præludium – et passende musikstykke på orgel. En ind-
gangsbøn af  kirkesangeren. Første salme. Hver Stillegudstjeneste har sit eget tema, hvorudfra salmer og tekster er 
valgt. Ind imellem salmerne/andre kirkelige sange læses tekster fra bibelen eller andre relevante skrifter. Efter ca. 25 
minutter er der først 10 minutter i stilhed, og derefter yderligere 10 minutter, hvor der spilles dæmpet musik fra enten 
orgel, klaver eller højtaler. Derefter mulighed for at deltage i nadveren. Aftenen slutter med Fadervor, velsignelsen, 
udgangsbønnen og en salme. Man må gerne blive siddende i kirken, så længe man vil – der er ikke lagt op til samtale 
eller fællesskab af  mere social art – det er inden stillegudstjenesten. Trænger du til at sidde et fredfyldt sted med en 
rolig og tryg atmosfære – så er Stillegudstjenesten for dig!
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KIRKENYT

Valgmenigheden

“Vi er alle grundtvigianere!” – et orienteringsløb i folkekirkens 
åndelige geografi ved sognepræst Hans Nørkjær Franch
Onsdag den 12. januar kl. 19.00 - 21.00               UDSAT!
Tidligere sloges de kirkelige retninger om danskernes sjæle, men i dag er det 
vanskeligt at få særligt mange til at bekende sig til den ene eller den anden 
“retning”. Kirkefolk er ofte dårlige til at være offentligt uenige med hinanden. 
Alligevel har de gamle kirkelige retninger stor betydning for kirkens udvikling 
i dag. Det sker bare mere “under radaren”, fordi tiden er en anden, og fordi de 
fleste diskussionsfronter har flyttet sig. I foredraget vil Hans Nørkjær Franch 
kaste et kirkesociologisk blik på, hvordan det står til med de kirkelige retnin-
ger. Hvad er der blevet af  dem? Hvor kan vi se dem i dag? Og hvordan kan 
man komme med den besynderlige påstand, at “vi alle er grundtvigianere”?

Fællesspisning 
og debat 
Kjellerup Valgmenighed – nu 
og i fremtiden.
Onsdag den 23. februar 
kl. 18.00 - 21.00
Hvad indebærer det at være grundt-
vigsk valgmenighed?
Hvor vil vi i fremtiden som valgme-
nighed i Kjellerup gerne bevæge os 
hen? 
Har vi brug for at få styrket fællesska-
bet mellem mennesker efter en lang 
og usikker tid med nedlukning og co-
ronapandemi? 
Og hvordan gør vi det i så fald?

Disse spørgsmål vil vi sammen tage 
fat på denne aften, hvor vi skal tale 
sammen om vores drømme og tanker 
om valgmenigheden. 

Aftenen indledes med et oplæg ved 
præsten. Herefter er der fællesspis-
ning efterfulgt af  debat.

Alle – både medlemmer og ikke-
medlemmer er velkomne!
Spisning er gratis for medlemmer. 
For ikke-medlemmer er prisen 50 kr.

Tilmelding til Jytte Haarup Jensen på 
tlf. 20547503 eller mail hlolk@live.dk 
senest fredag den 18. februar.

Der er mulighed for transport til og 
fra arrangementet, hvis man har be-
hov for dette. Oplys gerne dette ved 
tilmelding.

Nyt år - nye begyndelser
Endnu et år er gået - og hvilket år! 
2021 blev endnu et år med nedluk-
ninger, coronarestriktioner, aflysnin-
ger og udsættelser.

Det er desværre en usikker tid, vi 
lever i stadigvæk, og alt tyder på, at 
vi også denne vinter bliver berørt af  
pandemiens konsekvenser. Bestyrel-
sen og jeg håber dog stadig kraftigt 
på, at det bliver muligt at mødes - 
også hen over vintermånederne.

Frem mod generalforsamlingen har 
vi planlagt ovenstående arrangemen-
ter som gerne skal få en samtale og 
debat i gang i valgmenigheden om, 
hvad det vil sige at være grundtvigsk 
valgmenighed i Kjellerup anno 2022, 
og om hvor vi gerne vil hen i frem-
tiden.

Foredraget med Hans Nørkjær 
Franch bliver afsættet for februar 
måneds fællesspisning og debat.

Jeg håber, at rigtig mange af  jer har 
lyst til at deltage i og bidrage til denne 
samtale, for når det kommer til styk-
ket, er der kun en valgmenighed i 
Kjellerup, så længe der er mennesker, 
der synes, at den skal være der og har 
lyst til at bidrage til den fortsatte ek-
sistens.

Jeg ønsker jer alle et godt nytår!
Line Louise Peters

Generalforsamling
Torsdag den 17. marts 

kl. 19.00 - 21.00
Dagsorden efter vedtægterne.
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Sogneaften i Sognehuset

I de første måneder af  det nye år er der to sogneaftner i 
Sognehuset. Til møderne er alle velkomne. Deltagelse inkl. 
kaffe for aftnerne er 25 kr.

Onsdag den 2. februar kl. 19.30
Vores egen organist Marianne Skrydstrup, Serup og præst 
Mikael Holst Kongensholm, Hinge vil guide os igennem 
en kyndelmisse aften. Mikael vil fortælle lidt om kyndel-
misse med lysfest og om Maria, Jesu moder. Vi skal synge 
salmer og sange, som knytter sig til denne 40. dag efter 
juleaften, og de glemmer ikke et par vintersange.

Vi er i Sognehuset. Efter kaffepausen bliver der lejlighed 
til at foreslå nogle sange.

Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Fhv. direktør for TV MIDTVEST, sognepræst Ivar Brændgaard, Hol-
stebro taler over emnet: ”Værdier, der ikke kan måles eller vejes eller 
købes for penge”.

Han er født i 1949. Vokset op på en gård uden for Hurup i Thy. Gift 
med Karin. Han er far til fire voksne børn - og bedstefar til seks bør-
nebørn.

Aftenens emne vil behandle, at statsministeren mener, at mere vel-
færd giver større lykke, og det jager vort samfund efter. Vores unge 
mennesker piskes ud i et lykke- og rigdomsræs, som giver både skuf-
felser, stress, sygdom mm.

Kristendommens svar er, at der findes helt andre værdier, som skal og 
kan præge vort liv. Og det er helt gratis værdier, som kan give mening 
og glæde i tilværelsen. 
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Gudstjenester i Vinderslev Kirke

Lørdag d. 1. januar kl. 12.30

Søndag d. 2. januar kl. 9.00

Søndag d. 9. januar kl. 10.30 
v. Finn Najbjerg (degnegudstjeneste)

Søndag d. 16. januar kl. 10.30
(børnekirke i sognehuset under prædikenen)

Søndag d. 30. januar kl. 10.30
 (børnekirke i sognehuset under prædikenen)

Søndag d. 6. februar kl. 9.00 
(gratis kirkekaffe i sognehuset bagefter)

Søndag d. 13. februar kl. 10.30 
(børnekirke i sognehuset under prædikenen)

Søndag d. 20. februar kl. 9.00 
v. Anders Bo Engrob Jørgensen

Søndag d. 27. februar kl. 14.30
fastelavnsgudstjeneste

Fastelavnsgudstjeneste 
søndag den 27. februar kl. 14.30

Velkommen til en festlig fastelavnsgudstjeneste for hele 
familien i Vinderslev Kirke. Kom gerne udklædt og vær 
med i kirken til børnesange, børnefortælling og bevægelse. 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i skolegården og 
gratis fastelavnsboller mm. i sognehuset. 

Gudstjenestetider for marts er endnu ikke fastlagte, men 
kan læses i næste kirkeblad eller på kirkens hjemmeside fra 
midten af  januar. Du kan altid følge med i kirkens liv på 
https://www.facebook.com/hingeogvinderslevkirker/ og 
på vinderslevsogn.dk

Børnekirke

Som det kan ses af  ovenstående, er der nogle søndage bør-
nekirke i sognehuset under en del af  gudstjenesten. Børne-
ne forlader kirken under sidste salme inden prædikenen og 
kommer igen, når nadveren skal til at deles ud. I de 20-25 
minutters tid er der bibelfortælling, sang og leg i sognehu-
set. Små børn skal ledsages af  en voksen.
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Windir Spejderne
Efteråret har stået i afviklingens tegn, 
og der er blevet sorteret og smidt ud 
til den store guldmedalje. Efter 27 år 
i et spejderhus med god plads er der 
blevet samlet rigtig meget til huse, 
og eftersom mange personer har 
skiftedes til at have deres gang i hu-
set, har ingen rigtigt vidst, hvad der 
kunne kasseres undervejs. Heldigvis 
for det, for det betyder, at Silkeborg 
Spejdermuseum nu får forøget deres 
samling af  historier og historiske ef-
fekter med en hel del kasser fra Win-
dir. Nogle gamle spejdermærker har 
endda fundet vej helt til Fyn.

Siden sommerferien har der været 
kontakt til spejdergrupperne i Lev-
ring, Thorning, Kjellerup, Kragelund 
og Herskind, som alle har fundet ud-
styr i huset, de kunne bruge i deres 
respektive grupper, og vi er meget 
glade for, at vores grej kan være til 
gavn og glæde for andre spejdergrup-
per, når vi nu skal lukke ned. Kjel-
lerup Spejderne overtager også lop-
pestalden og næste års marked, og 
vi håber selvfølgelig, at de har lyst til 

at videreføre den tradition i mange 
år. Det beløb, vi har på kontoen ved 
årets udgang, bliver også overført til 
Kjellerup.

Inden vores ”åbent hus” den 31. ok-
tober havde vi besøg af  Vinderslev 
Forsamlingshus, som hentede både 
møbler og bøger. Børnehjørnet har 
fået materialer til kreative aktiviteter 
og dragter til Luciaoptog. Børneha-
ven og skolen har også fået diverse 
materialer, så heldigvis kommer vores 
nedlukning da nogen lokale kræfter 
til gavn. Derudover kom der mange 
besøgende til vores åbne hus og køb-
te inventar, bøger, service, osv. Vores 
mange hvide havestole er foræret til 
Oustruplund, og et socialt projekt i 
Viborg for tosprogede børn har fået 
nogle kasser med bøger, så vi har vir-
kelig forsøgt at glæde så mange som 
muligt med vores nedlukning, når det 
nu ikke kunne være anderledes.

Allerede den første uge i oktober, 
efter Lokalbladets omtale af  shelte-
ren, var der nogen, der bød på den, 

og da flere hurtigt fulgte efter, var vi 
nødt til at oprette en budrunde, for 
at det kunne gå retfærdigt til. Den 
31. oktober var sidste frist for bud, 
og shelteren blev solgt til en tidligere 
spejderleder i Windir, som var meget 
glad over at blive ejer af  den shelter, 
som han har mange gode minder om. 
Grupperådet er også glade for, at no-
gen vil overtage den og vedligeholde 
den. Vi kunne ikke bare lade den stå, 
for der færdes mange små børn i om-
rådet, og det ville være forfærdeligt, 
hvis nogen kom til skade i en falde-
færdig shelter.

Vi ved ikke, hvad Silkeborg Kom-
mune vil bruge huset til. Vi har selv 
taget initiativ til et par muligheder, 
nemlig Silkeborg Spejdermuseum og 
en motorsportsklub, men der kom 
desværre ikke noget ud af  det. Hvis 
nogen af  bladets læsere har en ide 
til husets anvendelse, bedes de hen-
vende sig til Jytte Skovbo, Kultur- & 
Borgerserviceafdelingen i Silkeborg 
Kommune. 

Anna Arhøj

 Den flotte væg med mo-
tiv fra Junglebogen.

Der blev ryddet op omkring 
shelteren i maj 2019.
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Jeg blev noget beæret, da jeg som ny-
ansat lærer på Trekløverskolen afde-
ling Vinderslev her i år blev spurgt af  
Thomas Vestergaard Rasmussen, pæ-
dagogisk leder, om jeg ville skrive et 
par ord om mig selv til denne udgave 
af  Lokalbladet - og “ja”, selvfølgelig 
vil jeg det.

Jeg hedder Kim Skov-Andersen. Blev 
født på Kjellerup Sygehus i 1964 og 
blev døbt i Hørup Sogn. Hele min 
barndom og en del af  min ungdom 
har jeg altså tilbragt i byen Kjellerup.
Jeg har som barn leget i skovene om-
kring byen, som i dag kaldes Krabbes 
Grønne Ring, og jeg har brugt ocea-
ner af  tid i Kjellerup Idrætsforening 
med fodbold både som udøvende, 
men også som træner for diverse ung-
domshold, drenge som piger. Kjelle-
rup var en god og tryg by at vokse op 
i med masser af  muligheder for unge 
“knejter” som os.

Ungdomsskolen tilbød et hav af  fag/
hold, man kunne gå til: Elektronik, 
sløjd, basket, instruktørkursus m.m. 
Det var blot et spørgsmål, om der var 
tilslutning nok, så blev holdet opret-
tet. Sport var der masser af  i byen, 
og så var vi så heldige at have en dyg-
tig lærer og ildsjæl på skolen, Finn 
Thorsen, som spillede skak på Ran-
ders` 2. divisionshold. Han stod for 
skoleskak på skolen, og han sørgede 
for, at vi både fik træning og kom ud 
at spille kamp - et godt parti skak er 
noget, jeg stadig nyder den dag i dag.

Byens musikliv var blomstrende og 
under stor udvikling, mens jeg var 
barn og ung i byen. Der var mange 
rockbands i Kjellerup på det tids-
punkt i 70’erne og 80’erne, og byen 
havde en fin musikforening, som 
holdt koncerter forskellige steder i 
byen. At vi så også havde biblioteket, 
som var i besiddelse af  nok byens 
største pladesamling, var et kæmpe 
plus, især når jeg ikke selv var ejer af  
en pladespiller. Det foregik sådan, at 

man henvendte sig i skranken med 
den plade, man nu havde valgt, så sat-
te “damen” pladen på, og man kunne 
lytte med hovedtelefoner i en dejlig 
blød stol i selve biblioteket - det var 
stort! Da jeg så fik min første guitar i 
julegave som 17årig i 1981, så jeg mig 
aldrig tilbage siden - jeg var solgt!

I Viborg på HF fik jeg undervisning 
i noder og fingerspil på guitaren. Vi 
spillede ragtime og blues, og hver 
fredag var jeg forbi Viborg Bibliotek 
og kigge efter noder og låne de tre 
tilladte LP-plader, man måtte låne ad 
gangen.

Efter gymnasiet 1980 til 1982, jeg 
var HF`er fra Viborg Amts Gymna-
sium, brugte jeg 5 år til at “tænke” 
mig om, inden jeg bestemte mig for 
læreruddannelsen. Jeg arbejdede som 
pædagogmedhjælper i henholdsvis 
en børnehave samt et fritidshjem, jeg 
arbejdede i to perioder på Linds Mø-
belfabrik, og jeg havde en periode på 
½ år, hvor jeg gik arbejdsløs med det 
formål at træne klaver intensivt med 
henblik på at søge optagelse på mu-
sikkonservatoriet, hvilket i øvrigt al-
drig lykkedes - jeg var vist ikke (mål-
rettet) og dygtig nok.

Efterhånden blev det mere og mere 
tydeligt, hvor pilen pegede hen; jeg 
skulle have med mennesker at gøre, 
undervise børn og unge i alle de hob-
byer, jeg selv havde beskæftiget mig 
med: Idræt, fodbold, bordtennis, 
musik, guitar/bas/trommer/klaver/
band, skoleskak m.m. Så derfor star-
tede jeg og gennemførte læreruddan-
nelsen på Silkeborg Seminarium i åre-
ne 1988-1992, og jeg har ikke siden 
fortrudt! Som sidebemærkning bør 
jeg da lige nævne, at hele grundla-
get for min egen skønne familie blev 
dannet hér, hvor jeg mødte min dej-
lige kone Anne-Maren, som jeg har
fået 4 børn med. De er alle voksne 
i dag og på hver deres måde i gang 
med at skabe deres eget voksenliv.

Trekløverskolen
1 år på Thorning Skole, 4 år på Møn-
sted Skole, 23 år på Thorning Skole 
(igen) og nu her på Trekløverskolen 
afd. Vinderslev som lærer. De mange 
år de samme få steder (især Thorning 
Skole) vidner vel egentlig om en vis 
tilfredshed med mine jobs, og ja, så-
dan har det været - jeg har altid befun-
det mig godt, der hvor jeg var!

Når jeg så alligevel har valgt at “drage 
mod syd” til Vinderslev, så handler det 
i høj grad for mig om at prøve noget 
nyt: Nye børn, nye voksne, nye måder 
at tænke og gøre tingene på, ny “luft” 
samt at være på en lille skole med kun 
ca. 100 elever er nyt for mig, hvor 
små klasser og tæt kendskab 
til hinanden er med til at 
skabe sammenhold på en 
helt speciel måde. Jeg tror, 
det er godt for alle men-
nesker en gang imellem 
at “ryste posen” og se, hvad 
der dukker op!

Jeg glæder mig til min tid her 
i Vinderslev, hvor jeg håber, 
jeg sammen med kolleger, 
børn og forældre kan være 
med til at tænde en “ild”, en 
“gnist” hos skolens børn, 
som jeg selv har og har haft 
til alle de skønne ting, jeg 
har beskæftiget mig med i 
mit liv.

De bedste hilsner 
Kim
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Sprogsporet

Hanne fortæller om sprogsporet:

Jeg blev ringet op fra dagplejekonto-
ret, om gruppen var interesseret i at 
være med i et forløb på 8 uger med 
sprogsporet, som er et samarbejde 
mellem biblioteket og daginstitution/
dagpleje, hvor vi får kendskab til no-
get af  den nyeste litteratur.

Vi ville gerne være med, og fik besøg 
af  Betina, som arbejder på børnebib-
lioteket.

Hun fortalte om forløbet, som for 
de 1-3 årige hedder Sprogstart. Vi fik 
hver udleveret en pose med en bog 
og materialer, vi kunne læse og lege 
med.

Jeg fik bogen ”Mimbo Jimbo siger 
godnat”. Vi havde en start og en slut-
sang.

Jeg læste bogen for børnene. Vi talte 
om, hvad der var på de forskellige si-
der. I posen var der 5 bamser, 5 tand-
børster, 5 dyner og 5 små Mimbo 
Jimbo bøger.

Børnene gjorde bamserne klar til at 
komme i seng og læste i de små bø-
ger. Børnene fortalte, hvad de gør in-
den de bliver puttet.

Vi kom omkring, hvor vi børster 
tænder, hvornår og hvorfor vi bør-
ster tænder, og med hvad vi børster 
tænder. Vi fik det udvidet til, hvad vi 
bruger de forskellige rum i huset til, 
køkken, stue, værelser, hvem er vores 
familie.

Hvem siger Mimbo Jimbo godnat til? 
Der var forskellige dyr, som vi fik en 
snak om. Vi havde nogle fokusord til 
bogen, som vi talte om. Der var for-
slag til nogle lege, bl.a. Kims leg, hvor 
jeg gemte nogle ting fra historien un-
der et tæppe, tog et af  dem væk, og så 
skulle børnene fortælle, hvad der var 
forsvundet.

En af  de små bøger handlede om en 
spejlægsmaskine, så vi har fået spejl-
æg på vores rugbrød nogen dage og 
har talt om, at de bliver lavet på pan-
den. Deraf  varm, lun, kold.

Når vi læser bøger, kan man komme 
langt omkring, og med konkrete ting, 
som bogen handler om, får børnene 
ordene på forskellige måder.

Det giver god mening at være med i 
nogle projekter, som vores børn kan 
have glæde af, og det er ny inspiration 
til os. Vi vil gerne være med en anden 
gang. Der er rift om materialet, men 

da vi ikke har så god mulighed for at 
komme på biblioteket, da bussen ikke 
kører, så vi kan bruge den, er der god 
chance for, vi får tilbuddet igen.

Sangens dag 9. september
Lotte og Hanne mødtes i Byparken. 
Susanne var på kursus denne dag. 
Børnehaven skulle have været med, 
men de måtte desværre melde afbud.

Lotte havde nybagte boller med, og 
derefter legede vi i sandet, inden vi 
begyndte at synge.

Årets emne var Vilde dyr.
Vi sang:
Hej velkommen.
Elle Belle med vilde dyr.
Krokodille i badekar.
Åh abe.
Mon du bemærket har.
Oppe i lianerne.
En lille mus.
En lille bjørn der dansede, hoppede 
og løb rundt.
Øre, næse sut.

Derefter legede børnene i hele By-
parken, inden det blev tid at komme 
hjem til frokost efter en hyggelig dag.
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Græskar til halloween
Igen i år skar vi græskar til halloween, 
som kunne stå ved hver dagplejer 
med lys i, når børnene kom om mor-
genen. Det er en sjov sanseoplevelse 
for børnene at hjælpe med at få ind-
maden ud af  sådan et græskar.

Høst af  majs
I år var vi så heldige at se, da de hø-
stede majsmarken bag Lotte. Sikke 
en oplevelse at se de store maskiner, 
som hurtigt fik høstet marken. Et par 
dage senere gik vi på opdagelse i mar-
ken og fandt nogle majs, som havde 
undgået majshøsteren.

Kirkemusikalsk legestue
Vi har igen i år været til kirkemusi-
kalsk legestue i kirken. Det er en stor 
oplevelse for børnene at komme i 
kirken. Vi synger de samme sange 
hver gang, og de store børn fortæller 
begejstret om de forskellige ting, de 
oplever i kirken. Vi slutter hver gang 
af  med at lege lidt og glæder os til at 
komme igen. Grundet Corona blev 
julegudstjenesten og legestuen des-
værre aflyst for os igen i år.

Juledekorationer 
og julegaver
Vi har været så heldige at få en hel 
masse kastanjer foræret, så dem 
valgte vi at bruge til årets juledekora-
tioner, og de blev ganske fine, synes 
vi selv. Og det var i hvert fald nogle 
stolte børn, som fik dem med hjem. 
Årets julegaver til forældrene fra bør-
nene er krus, som børnene har malet 
på med porcelænstuscher. Vi håber, 
at de har vakt glæde hos forældrene.



39

Sne i Vinderslev
Først i december var vi så heldige, at 
der kom en del sne. Det skulle vi selv-
følgelig udnytte, så vi måtte ud at lege 
i sneen, bygge snemænd og kælke.

Julesmåkager og juletræ
I år fik vi bagt julesmåkager. Vi var 
sammen oppe hos Hanne, og der hav-
de vi en hyggelig formiddag. Vi havde 
nemlig håbet, at vi kunne komme i 
heldagslegestue i Mausing til juletræ 
og julefrokost og endda måske få be-
søg af  julemanden, men det blev jo 
desværre igen aflyst på grund af  Co-
rona. Vi dansede derfor om juletræet 
på torvet i Vinderslev. Og der havde 
julemanden skam sat en sæk med en 
julegodtepose til alle børnene. De fik 
også en pose småkager med hjem til 
at hygge sig med forældrene.

Susanne Vad Westergaard
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Vinderslev Børnegård bedst muligt 
at kende. Jeg vil sammen med medar-
bejderne være nysgerrig vedrørende 
den gode pædagogiske praksis og 
børnefællesskaber i dagligdagen.

Jeg glæder mig til, at vi igen kan invi-
tere forældre på besøg, så vi alle kan 
hilse rigtigt på hinanden.

Børn og medarbejdere har givet mig 
den bedste opstart.

I det nye år fortsætter vi det gode ar-
bejde med læreplanstemaerne, hvor 
der i foråret 2022 vil være særligt fo-

kus på natur, udeliv og science. Dette 
arbejde glæder vi os til at dykke ned i 
i den kommende periode.

Rigtig glædelig jul og godt nytår!

Hilsen
Lise Haun Hjøllund 

Julen nærmer sig med hastige skridt 
og den søde juletid sænker sig over 
Vinderslev Børnegård.

I børnehaven hygges der med jule-
klip, højtlæsning, nissedrillerier og 
andre julelege til stor fornøjelse for 
alle vores børn.

December har også budt på et nyt an-
sigt i børnehaven. 
Jeg er pr. 1. december tiltrådt som 
Daglig Leder, og jeg glæder mig rigtig 
meget til at lære forældre, medarbej-
dere og særligt børnene at kende.

Jeg hedder Lise og er snart 39 år. Jeg 
bor i Sinding sammen med min mand 
og vores to børn på snart 12 og 14 år.

Jeg er uddannet Idrætspædagog i 
2008 og har arbejdet på dagtilbuds-
området i både Silkeborg og Horsens 
Kommune frem til sommeren 2013.

Herefter blev jeg ansat som Inklu-
sionspædagog i Langsøskolens In-
klusionscenter, hvor min primære 
opgave har bestået i at være under-
støttende i undervisningen for børn 

med specifikke indlæringsvanskelig-
heder samt at vejlede lærere og pæ-
dagoger på kommunens distriktssko-
ler med henblik på at skabe et endnu 
bedre og tilpasset undervisningsmiljø 
for alle børn.

Siden april ’21 har jeg været med til at 
starte en intern skole i Region Midt-
jylland for behandlingsanbragte børn 
og unge med Autisme.

Min ”mærkesag” har altid været det 
gode børneliv og tidlig indsats, så alle 
børn kan få de bedst mulige opvækst-
vilkår.

Igennem årene har jeg taget et di-
plom-modul i ”Social inklusion” samt 
flere uddannelsesforløb med kollegial 
vejledning. På nuværende tidspunkt 
er jeg i gang med en KRAP-uddan-
nelse, som handler om at tage ud-
gangspunkt i barnets kompetencer 
og ressourcer. Dette arbejde kommer 
jeg til at inddrage børn, medarbejdere 
og forældre i.

Mit fokus vil her i starten ligge på at 
være nærværende for børn og voks-
ne, så jeg hurtigst muligt kan få lært 
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Når dette blad udkommer, har julens 
travlhed og nytårets festivitas lagt 
sig, og det nye år har taget sine før-
ste skridt. Nytår eller et nyt år be-
tyder for mange tilbageblik, og for 
mig er det ingen undtagelse. Jeg 
ser tilbage på endnu et forrygende 
år som privat børnepasser og fyl-
des med både taknemmelighed 
og glæde.

2021 startede lidt, som det slut-
ter, nemlig med lidt sne. Så ja-
nuars første tid blev brugt på 
sneengle, kælketure og sne-
boldkamp. Januar var også måneden, 
hvor vi arbejdede med en blanding af  
farver og følelser.

I februar fik vi ny rutsjebane til le-
geværelset og en fin ny toiletpotte. 
Vi lavede smagfulde eksperimenter i 
sneen – softice, lavet kun med hjælp 
af  sne og salt. Februar var også må-
neden, hvor fastelavn og fastelavns-
fest stod for døren.

Marts var en blanding af  både fød-
selsdag, cykeltur til søen, vask af  le-
gesager, diskodans i køkkenet og leg 
med motorikterning i haven. I marts 
faldt påsken, og selvfølgelig arbejde-
de vi lidt med det emne også. Påsken 
sluttede vi af  med lækker påskefro-
kost.

Den 1. april lavede jeg et opslag om, 
at jeg havde valgt at udvide mit pas-
ningstilbud, således at det fremover 
også rummede pasning af  ko, kat, 
kanin, hund osv. Det gav meget sjov 
og mange fine bud. Men spøgen var 
selvfølgelig en anden måde at gøre 
opmærksom på, at jeg havde en ledig 
plads. Pladsen blev besat af  sødeste 
Christian.
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Maj måned startede med et kuld fine 
små kaninunger. Og derefter de sø-
deste små kattekillinger. Og maj var 
også måneden, hvor vi var statister i 
landsbylivfilmen om Hinge og Nør-
skovlund.

Juni slår mig som en af  de bedste 
minder i mit arbejdsliv. Det var her 
jeg holdt mit 10-års jubilæum. En 
mærkedag jeg husker med stor varme 
og glæde. Christian var barn nr. 27, og 
i 2022 tager jeg imod nr. 30, 31 og 32 
- det er jo helt vildt! Juni var også må-
neden, hvor vi havde det landsdæk-
kende mariehøne-event. Juni sluttede 
af  med Sankt Hans.

Juli er en kort måned arbejdsmæssigt. 
Vi brugte ugen op til sommerferien 
på ”Mærk din krop” tema.

Efter sommerferien ventede en over-
raskelse. Vores tre skønne dværgge-
der som fik deres egen velkomstfest 
med ”champagne” og klip af  den 
røde snor. I august slog høsten i gang 
på gården, og vi fulgte selvfølgelig 
med fra første række. Vi var også 
både i legestue, på tur til Indelukkets 
legeplads og meget andet.

I september fejrede vi Naturens uge 
med fokus på kriblekrable-dyr. Vi 
startede også i kirkemusikalsk lege-
stue – hvilket er en rigtig god ople-
velse. Det var også i september, at vi 
blev genforenet med vores elskede 
gymnastiksal og endelig også i denne 
måned, at vi var på børneyogakursus.

Oktober blev en måned med 
mange blandede aktiviteter. 
Kastanjer, modellervoks og 
regntøj er nogen af  overskrif-
terne. En tur til Aqua blev det 
også til og en skøn halloween 
fest på Kragelund plejecenter. 
Oktober sluttede af  med 2 

x farvel - Magne og Naya startede i 
børnehave.

November startede så med 2 x ”Hej 
og velkommen Hos Lotte”. Begge 
drenge hoppede lige ind i hverdagen, 
og inden længe var det som om, de 
hele tiden havde været her. Det er jo 
skønt.

December startede som skrevet med 
sne. En fantastisk ting når man er 
et forundret og nysgerrigt barn. For 
nogen var det første møde med sne 
og for de store et kært gensyn. Det 
er ingen hemmelighed, at jeg elsker 
december og julen og alle de dejlige 
traditioner, der er forbundet med 

den. Det bærer denne 
måned præg af. Vi jule-
hygger på højt plan. Ser 
bamses julerejse når vi 
spiser frokost, laver 
kreative syslerier – pynt 
til værelset og julepynt 
til juletræet derhjemme. 
Vi har holdt en dejlig 
julefrokost i heldagsle-
gestue med pebernød-
bagning og dejlig ju-
lemad. Vi skulle have 

haft bedsteforældredag, men den 
har vi udskudt på grund af  corona. 
Bedsteforældrene skulle have været 
publikum til vores Lucia optog, men 
i stedet filmede vi optoget og sendte 
det rundt, så helt snydt blev de ikke. 
Vi håber på bedre muligheder i det 
nye år. Den sidste dag inden julefe-
rien holdt vi lidt julehygge med for-
ældre og søskende. Jeg holder virkelig 
meget af  at være sammen med fami-
lierne sådan uden for pasningstiden. 
Jeg synes, det er så givende, at vi har 
mulighed for at snakke om alt mel-
lem himmel og jord, grine og hygge. 
Det giver mig så meget i hverdagen at 
kende de familier, der hver dag kom-
mer i mit hjem.

Nu lakker året mod sin ende og dette 
tilbageblik skal afsluttes med et lille 
kig ind i fremtiden. 2022 bliver helt 
sikkert et dejligt år. Jeg må sende hele 
3 børn af  sted til børnehave gennem 
året, men 3 nye står så klar til at kom-
me i min favn. Disse skift rummer en 
blanding af  vemod, stolthed, spæn-
ding og taknemlighed.

Tak fordi du læser med og rigtig godt 
nytår! Må dit tilbageblik være lige så 
farverigt som mit.

De bedste og varmeste hilsner 
Hos Lotte v. Lotte Anckersen

www.Hos-lotte.dk
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– en del af Kjellerup VVS siden 2017

– en del af Kjellerup VVS siden 2020

 

YOGA MED UDSIGT 
Instruktør: Stine Nordfalk 
 
Tøndborgvej 60, 8620 Kjellerup 
Mobil: 22379000 
 
Hjemmeside: 
Yogamedudsigt.dk 
 
Facebook: 
Yoga med udsigt 
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                                         VINKELVEJ 2- 8620 KJELLERUP TLF 86884444       

Tandlæge Charlotte Præstmark
Tandlæge Lars Laursen

Tlf.  86 88 23 66               Vestergade 17

www.kjelleruptand.dk 8620 Kjellerup

Ib Rohde – knivskarp 
til at skabe værdi

Ib Rohde hjælper dig med de 
tunge løft inden for rådgivning 
og regnskab. Så kan du  
koncentrere dig om de ting, 
du er bedst til.

ALT I GAS · VVS · SERVICE
VARMEPUMPER

Jesper Dvinge Pedersen

20 91 34 92
info   algas.dk

Hauge Massage & Ergoterapi
Haugevej 62, 8620 Kjellerup, tlf. 81192098, CVR: 41441291

Jeg mener alle har ret til velvære og livskvalitet. Derfor har jeg sat prisen relativt lavt.
350,- kr. pr. time. og 100,- kr. pr. 20 min.  ved ekstra tid
Jeg kommer gerne ud til dig(min. 1 time) +100,- kr. i kørsels tillæg. 
Bortfalder ved flere klienter på samme adresse med fortløbende tider.  

Heidi Munk Sandvik
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v/Anny Flaskgaard, Mausing Skolevej 1, 8620 Kjellerup 
Tlf. 86800575 / 25512102 

 
sl@sl-trans.dk    www.sl-trans.dk   

 
 
 

Frank Lerche
Ejendomsmægler / Valuar MDE, Indehaver

Lad Frank Lerche
sælge din bolig...
* 25 års erfaring i Silkeborg, Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
* Alle er uddannet ejendomsmæglere

Går du i salgstanker? Så ring til os. Efterspørgslen er rigtig
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.

Ring på 8688 3999 hvis du vil have din bolig solgt.

SOLGT

Frank Lerche
Ejendomsmægler / Valuar MDE, Indehaver

Lad Frank Lerche
sælge din bolig...
* 25 års erfaring i Silkeborg, Kjellerup og omegn
* 21 år med egen butik i Silkeborg og 9 år i Kjellerup
* Alle er uddannet ejendomsmæglere

Går du i salgstanker? Så ring til os. Efterspørgslen er rigtig
stor. Måske har vi allerede køberen i vort køberkartotek.

Ring på 8688 3999 hvis du vil have din bolig solgt.

SOLGT

Vinkelvej 12, Kjellerup

Tlf. 23 74 95 40

K PORTEJ 
Garageporte - på specialmål

Læs mere på www.kj-porte.dk
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Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 
forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Mikael Holst Kongensholm Tlf. 21606005
Tingskrivervej 28A
Fmd: Lisbeth Nyrup Christensen, 
Anemonevej 6 Tlf. 20913623 

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jens B. Larsen, Mausing Skolevej 13 Tlf. 40940733

Støttepillerne
Fmd.: Helle Krogh, Vinderslevvej 69 Tlf. 40428266

Valgmenigheden
Præst: Line Louise Peters, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Jytte Hårup Jensen Tlf. 20547503 

Venstre Vinderslev-Kjellerup
Fmd.: Hans Jørgen Hørning, Hvidgranen 9 Tlf. 27127595

Vinderslev Borgerforening
Fmd.: Anders Hald  Tlf. 52396135

Vinderslev Børnegård
Leder: Lise Haun Hjøllund   Tlf. 89703290

Vinderslev Forsamlingshus
Fmd. Helle Sehested Tlf. 61301333
Aktiekøb Lotte Anckersen Tlf. 31790052
Udlejning:  Tlf. 30965976
Mail:                                              vinderslevfh@gmail.com

Vinderslev Idrætsforening
Fmd.: Steffen Thomsen, Liljevej 3 Tlf. 28713467 

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Kim Christensen, Vinderslevvej 33 Tlf. 60168597

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Hanne Møller Jensen, Trekronervej 29 Tlf. 20275750

Trekløverskolen, Afd. Vinderslev
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 

Skolebestyrelsen
Nikolaj Majbækgaard, Pederstrupvej 103 Tlf. 29928197
Marianne W. Kristensen, Engholmsvej 2 Tlf. 86893738

Vinderslev Vandværk
Fmd.: Ole Nørskov, Revl Mosevej 6 Tlf. 40789703

Blicheregnens Museumsforening
Fmd.: Bente Sørensen, Blicherparken 1       Tlf. 86888681

Brugerrådet ved Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8  Tlf. 86888421

Børnehjørnet
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 61777454
Lise Holst Kongensholm, Tingskrivervej 28A Tlf. 20477762

Dagplejere, kommunale
Else Marie Ladegård Jensen, Haugevej 40 Tlf. 30252476
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 30298534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 61858148
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 30258489

Private pasningsordninger
Bondegårdens Private Pasningsordning
v/Jeanette Riis, Vinderslevvej 45 Tlf. 27122307
Hos Lotte
v/Lotte Anckersen, Vinderslevholmvej 53 Tlf. 31790052
    
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Mads Philipsen,  Tlf. 24670234
Sct. Mathiasgade 64 1.tv., 8800 Viborg

Indre Mission i Vinderslev/Mausing
Fmd.: Ruth Borg, Krokusvej 19 Tlf. 86888518

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Michael Valbjørn, Mausingvej 26 Tlf. 30378333

Mausing Forsamlingshus
Fmd.: John Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 40345776
Udlejning: Lone Knudsen Tlf. 22479341

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Kaj Andersen, Mausing Skolevej 11 Tlf. 40289204

Pensionistforeningen
Fmd.: Johannes Lauritsen, Tulipanvej 7 Tlf. 23864186

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Jørgen Løvstad, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Sten Langdahl, Kong Knapsvej 20 Tlf. 40414365




